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IRODALMI ÁLLAPOTOK.
Soknemü oka van annak, liogy ez id

szei'int irodalnmnknak tnlajdonképeni vezér-

emberei nincsenek. Az egyik nem tartja szük-

sége.snek az Írókkal és irodalmi viszonyokkal

foglalkozni, mert ö már magasabb fényben

stítkérez. A másik, a ki a magyar regény

terén njabb korszak megnyitója, még most

sem volna az irodalmi mozgalmak központ-

jában és hatalmas egyéniségét még most sem

éi'vényesithetné az ii'odaloni elnyére, ha egy

dei’ék székely város felvilágosodott intelli-

gencziája nem kényszei'itette volna Pesten

menedéket keresni. (E város tette — ha

ugyan akarata ellenére is — mostanában

irodalmunknak a legnagyobb szolgálatot.) Egy
harmadik — épen mert nagy lirai költ —
nem egyszersmind nagy szervez tehetség.

A negyedik kiváló ész, kitn szei’vez ta-

lentoni is, de csak a napi sajtó terére ve.

telt(í magát és inkább a közönség Ízléséhez

simul, setn mint önálló czélnkat tzne maga

elé. Az ötödik az öregek és fiatalok közt

ingadoz és azokkal megy, a kikre haragszik.

A liatodikat fölemészti a politika, a hetediket

a zsurnalisztika. Egy-két kiválóbb fiatal te-

hetség a vidéken gyakorolja magát a lemon-

dásban. Nehány fvárosi minél tehetetlenebb

emberekbl gyjt maga köré udvart, hogy

az tehetsége annál fényesebben ragyogjon

ki. Ezek a zsai nokocskák. Az ellentétes iro-

dalmi phalanxofc az akadémiai kritika iníp-

zitorai képezik.

Tegyük e szó: «vezéremberek» helyébe

a másikat ; «vezéreszmék» és a mondot-

takból mindenki könnyen levonhatja a kö-

vetkeztetéseket. A regényt kivéve szépiro-

dalmunkban valamelyes ersebb mozgató és

éltet eszmék nem igen jelentkeznek. Hol

keresend ez állapotoknak tnlajdonképeni bi-

bés pontja ?

Igaz volna-e az, a mit egy els rangú

Írónk mond : « Nincs filozófiai szemünk, bon-

czoló elménk, finom szövet szivünk* ? Való-

ban a filozófia fejletlensége irodalmunknak

már régi baja. Irodalomtörténetünk világos

tanúságot tesz róla, hogy az si tehetségek-

ben nem volt nálunk hiány, de a filozófiai

szellem aránylag fejletlen maradt.

Erdélyi Jánosig tuiajdonképeni eszthe-

tiknsnnk nem volt. Utódai felülmúlták a stílus

tisztaságában és szépségében, még inkább a

vitatkozási, veszekedési hajlamban, de az ala-

pos tanulmány és ])lane a bí'dcseleti eluieél

tekintetében egészen elmaradtak mögötte.

Volt azonban egy költnk, ki az iroda-

lomra olynemü hatást gyakorolt, mint ez

csak az eszthetikustól várható. Ha Arany

Jánost nem önmagában, hanem csak az iro-

dalomra gyakorolt hatásában vesszük szem-

! ügyre, akkor lóla jóformán csak mint ludós-

j

ról, eszthetiknsról l)e.szélhetünk.

0 adta meg a szépirodalmi munkásság-

nak azt, a mi addig belle liiányzott, a for-

mai fegyrlmcf.

Ezt pedig nagyon nehéz megadni, mert

a fegyelem é]> az, a mit a magyai- természet

legkevésbé tr meg. Az eredeti, szilaj, léke-

zetlen természetes tehetségek nagy mennyi-

ségben teremnek nálunk, de a formaszigor

elriasztólag hat ránk.

A mi a magyar versben már gyakorla-

tilag meg volt, azt Arany egészen tudatossá

tette. De a mi magyar költi mvekben (ne-

hány kivételtl eltekintve) még nem volt

meg: a szilárd kompoziczió, arra Arany ta-

nította meg az irodalmat, elméletileg és gya-

korlati példaadás által. Arany hatása köl-

tinkre a verselés külformájában és a tuda-

tosabb komponálásban (nem a feltalálásban,

mert erre tanítani nem lehet) mindenütt nyi-

latkozik. Szóval ö adta meg szépirodalmunk-

nak azt a bizonyos iskolai alaki fegyelme-

zettséget, azt a szigorúbb, gondosabb kül-

szabást, melyet többé elvesztenie nem sza-

bad. Nem is fogja, mert rködni fog e nagy

I örökség felett a mvelt közönség Ízlése, a



418 KÖSZÖR 27. SZÁM

kritika és els sorban a költészetnek minden

eg-jQS kiválóbb képviselje.

Jótékony hatást gyakorolt Arany az

által is, hogy az elemi eszthetikai fogalma-

kat folyóiratában fejtegette és útmutatása

szerint mások által is szélesen magyaráz-

tatta. Valódi tanitója volt az irodalomnak.

Es már ebbl is látható, hogy mily értel-

metlen beszéd az, ha egy szépelg akadémiai

kritikus Aranyt valami siáini ikerségbe hozza

Petfivel, olyformán, hogy Arany nem volna

egyéb, mint a férfikorba lépett Petfi. Ha
valaki ilyen üres frázisokkal akar irodalom-

történetet csinálni, akkor az nagyon szá-

nandó. Legalább is kimutatja, hogy Arany

örökségével nem tudja, hogy mit kezdjen.

Saját mesterét kellen értelmezni képtelen.

Még nevetségesebb, a mit a legnagyobb

magyar kompilátor csinált Petfi és Arany-

ból, egy magyar Schiller-Goethe párt gyúr-

ván bellük. Petfi-Schiller és Aiany-Goethe.

Ez aztán összehasonlitó ii'odalomtörténet.

Még nem volt szellemi mozgalom a vi-

lágon, mely magát tulságokba ne ragad-

tatta volna. Alany is késbbi éveiben a mü-

vé.szetet a mesterkedésig vitte. Ám ez ma-

gában véve jelentéktelen dolog. Ha valaki

hivatást teljesit, még pedig oly nagyot, mint

Arany, lehetetlen, hogy a tulbuzgalom el ne

kapja. Valóban az a kissé fúró-faragó rime-

lés, ósdiaskodás, öblös dikczió semmit sem

von le a magyar irodalom legnagyobb tani-

tójának érdemeibl.

De baj az, ha azok, kik Arany örökö-

seinek tekintik magukat irodalmunkban, csak

az túlzásait fejlesztik tovább és iskolás

jiedantériát akarnak meghonositani a magyar

irodalomban. Pedantériát, mely a német tu-

dományosságból amúgy is oly rettenetes mér-

tékben szivárgott be hozzánk olyannyira,

hogy ggös tudákosságban immár a német

búvár a magyar tudós mögött maradt, és

csak alaposságban múlja azt felül.

Nem kisebb baj volna, ha az az alaki

fegyelem, melyet a szépirodalom Aranynak

köszönhet, a visszahatás hevében éretlenség

vagy túlbuzgalom által csorbát szenvedne.

De ettl, mint mondottam nem is kell tar-

tanunk, hiszen az elbeszélés, a regény terén

már is ersen érezhet a jó hatás, melyet

Arany példaadása a komi)oziczió szabatossá-

gára vonatkozólag eredményezett. St ma
már a törekvések oda irányulnak, hogy a

drámai kompoziczió terén is kivivassék az,

amit az elbeszél költészet a dolog termé-

szetébl folyólag könnyebben és hamarább

érhetett el. A bölcseleti szellemnek be kell

hatolnia a tragikum és komikum eszméinek

tenger mélységébe, mert ez utón vergödhe-

tik a nemzeti szellem leghamarább, legbizto-

sabban határozott világos öntudatia, saját

szivének, kedélyvilágának ösmeretére. Köny-

nyen érthet, lia a magyar ember irtózik

a filozófiai morál fagyos ridegségétl és még
inkább a metafizika megfoghatlan árnyék-

világától, de erkölcstani és metafizikai kér-

déseknek az eszthetika szempontjából való

fejtegetése, az általános emberi sors megvi-

lágitása a mint az a szív alkatától és a

küls kényszertl függ; az bizonyára meg-

fogná i-agadni, a magába szállásra majd meg
a határozottabb kilépésre birná.

Csa,k az eszthetika és kritika képezheti

nálunk az átmenetet az egyetemes bölcselet-

tel való behatóbb és a nemzeti egyéniség-

hez mért foglalkozáshoz. Csak a bölcselet

emelheti költészetünket minden ponton a

világirodalom szinvonalára. Csak az ilyen

emelkedett ii'odalom fog ersen kihatni a tár-

sadalomra és útját egyengetni a jövend gya-

korlati teendinek.

Tévedés volna hinni, hogy az ilyszerü

fejldés folyamán a nemzetiesség károsodást

szenvedhetne. A nemzeties aggódásból támadó

buzgalom hadd élénkitse a társadalmi moz-

galmakat, de a mveltség fejldése elé aka-

dál}mkat ne gördítsen. Igaz, hogy költésze-

tünk, különösen a lírai és drámai ez id
szerint nagyon is a külföld behatása alatt

áll, de ezen nem akadhat fenn senki, a ki

a töi'téneti fejldés útjait ösmeri. Kell hogy

finomabb érzésmódok szivárogjanak be, a

haladottabb társadalmi formák iránti fogé-

konyság növekedjék és a szellemi látkör

táguljon.

De igen is tévedésben vannak azok, a

kik a magyarság követelményeinek csak úgy
vélhetnek megfelelni, ha nem csak formában,

de még tartalomban is Aran}'^ nyomdokain

járnak. Nem kell hinni, hogy a csendes ko-

morság az egyedül magyaros kedélyállapot

vagy hogy csak a természeti vagy mester-

kélt naivitás illik hozzánk. Tudjuk, hogy

Arany nagyon visszavonultan és zárkózottan

élt, tudjuk azt is, hogy azt az egyénisége,

st költi rendeltetése is igy hozta magával.
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A ki valami újat akar tanítani, annak nincs

szüksége a tömegekre, az jól érezheti ma-

gát kisebb kiválasztott körben is. A ki a

naiv époszt akarja megteremteni, az — ha

a magyarságnak oly megtestesülése mint

Arany — nem veti magát a társadalmi moz-

galmakba, hanem csöndes magányban kon-

templálja a «Toldi»-nak egyszerségében be-

végzett minta-szerkezetét.

De mint a tudomány csak akkor fejödik

egészségesen, ha közvetlen szemléletre, meg-

figyelésre támaszkodik, úgy a költészet is

csak a közvetlen szemlélet és tapasztalat

forrásából meríthet valódi életert. Költé-

szetünk ép azért áll ez id szerint túlságo-

san külföldi befolyás alatt, mert a nemzet

jelen élettartalmának felmarkolásához nagy,

igen nagy er szükségeltetik, szív, kedély,

éleslátás és bölcselet egyaránt. Ehhez a mun-

kához sok oly eszköz hiánj^zik, melyet még

megszerezni kell. Az ily eszközöket pedig

onnan veszi az ember, a hol ép találja. Lám
Tolnai Lajosban elég er volt már, hogy

megbirkózzék a látkörébe es nemzeti élet-

tartalommal és mvészi formákba önthesse.

De ehhez nem lett volna elég sem mély nem-

zeti érzése, sem a kifejezés nagy adománya,

sem Arany tanainak elsajátítása, sem éles

szeme, megfigyel ereje és szatii'ája, de kel-

lett még a világirodaloml)au való alapos is-

kolázottság s fleg a bölcselettel való beha-

tóbb foglalkozás is. Emez erk egyesítése

képesitette arra, hogy a regény terén uj

korszakot nyisson meg.

A mondottak a lii’ára nézve csak mó- i

dúsítva érvényesek, mert a Urai költ azt
|

adja, a mi közvetlenül benne van. De annál

inkább vonatkozhatnak a drámai költészetre,

mely csak akkoi’ vehet nagyobb lendületet,

ha a kritikai és általános bölcseleti szellem

nálunk kellen megersödött.

OTTHON.

Letelt eg'y nj nap. Gyérül már a vendég

A kávéliázak asztalainál.

«Eh, mondok, hátha én is hazamennék ?

A mutat(') már tizenegyre jár !»

És ballagok. S elérek kis szobámba,

Mely oly komor, oly rideg benn’ a lég . . .

Oh, hogyha volna, ki jöttömro v.'una,

Egy szke asszony, egy kis feleség

!

Mi máskép folj na akkor ez az élet,

Arról beh sokszor clgondolkozom.

Hogyan sietnék, hogy lakomba térjek,

Hogyan szeretném csöndes otthonom

!

Már ö ott állna az ajtóba lesve,

És cg} re nézve, nem jövök-e mégí'

S ahogy meglátna, szive is repesne,

S én szólnék : «Csókolj meg hát, feleség !»

S elmondanék egymásnak váltogatva

A napnak apró csepr bajait

:

«Ma sok dolog volt ám a hivatalba’ —
Re jól esik most megnyugodnom itt 1

Nincs semmi baja, mondd, a piczikének ?

Minthogyha kissé álmos volna még ?»

És megnyugtatna, hogy- cseppet se féljek,

Az a szép szke, vidám feleség.

Oszt’ estebéd után leülne mellém

>S én megbeszélném terveim’ vele.

«M' girom ezt, meg azt . . . Ezt igy szeretném.

Amazt meg igy . . . Mit gondolsz, jó lesz-e ?»

8 ha agyonbirálna jó keményen,

Eti megadással rámosolyganék :

«Riz jg.izad van ! Rossz a’ mindetdrépen . . .

Csak jó a háztiál egy kis feleség!*

S az ir()asz<al mellé telepedve.

Hogy önteném a manuscrii)tumot

!

(3 ottan olvasgatna közelembe,

Es olykf)r szólna : «Sok ez mára, sok !»

S én engednék is unszoló szavának

És végre szólnék ; «Tjegyen hát elég !

Ne várassuk már azt a puha ágyat,

Menjünk aludni, menjünk, fele.ség !»

Radó Antal.

PAR-FORCE.
Elbeszélés.

Irta : Malonyay Dezs.

I.

A MEET.

— Ugyan kérlek keverd már össze tisz-

tességesebben, mert lia még tovább is ilyen

czudarul jár, a komornyikomat is elnyeritek.

— No azt csak tartsd meg, Bérezi ma-

gadnak. Én legalább nem kívánom naponkint

látni phlegmaticus barkóit s hallani dühbe

hozóan monoton «yes»-ét. Én szökném tle.

Hát te Aurél?
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— Nincs szerencsém hozzá. De lia any-

nyira irtózol tle Laczi, jobb ba nem osz-

tom tovább. Mit szólsz hozzá Bérezi ?

— Kaptok egy üveg Mummott, ba ab-

banbagyjuk!

S mentek pletykázni a szomszéd terembe.

Báró Nádassy Béred amerikai liintaszékbe

helyezte el magát. Egyet igazítva szépen

fodoritott baján, megtörülve monokliját, —
kifogástalan ásitással megkezdte a tár-

salgást.

Gróf Andahá'sy Laczi kényelmes zsölyét

gördítve maga alá, czigarettre gyújt s ipar-

kodik menti nagyobb füstfelleget fújni a

körmeit piszkáló L^avellott Auród orra alá,

a mi ellen az Insta tiltakozni. így múlt el

vagy egy fél óra.

Megálló kocsi zöreje tereli más irányba

a társalgást s bárom világfájdalmas «servns»

fogadja a belép Nikit, a ki elvitázbatlanúl

hoz egy kis élénkséget magával, mert Bérezi

újra megtörli monokliját, Laczi más cziga-

rettre gyjt s Aurél zsebre dugja köröm-

tisztitóját.

Niki megkéi'di tlük: — hogy vagytok?

Bérezi ásitással felel, Laczi még jobban füs-

töl, s Aurél azt mondja rá: — milyen pleo-

nasmUS

!

— Frippon! Ugyancsak unalmas firmák

vagytok! — s ezzel ott hagyta ket. Az
ablakhoz ment s annak üveglapján dobol-

gatva fütyörészget. Egyszer csak megfordul

:

— Bérezi jere hamar ! De siess hát ! !

— Mi az? — s ugyan csak iparkodott

az ablakhoz.

— Látod azt a hölgyet ott, azzal az

idsebb asszonnyal ?

— Csinos ! — és készült vissza a hinta-

székre.

— De nézd meg hát kérlek becsüle-

tesebben.

— Ha épen akarod ... — S hogy tö-

kéletesen eleget tegyen e kívánságnak, még
monokliját is feltette s úgy mormogta fogai

közt : — ejnye, de követel ember vagy.

— Eredj az ördögbe ! Mit akarsz ? En-

nél .szebb mennyasszony még nem volt a vá-

ro.sban.

Mintha tvel szúrták volna meg, olyan

gyorsan rántotta fel Bérezi az ablakot e

szóra s hajolt ki az utczára, nézni az elha-

ladó szép leány után. Monoklija csörömpölve

cs.ipódott az ablak párkányához. Észre se vette.

— Mennyasszony ! . . . a más mennyasz-

szonya ! . . . ejnye te Niki, de pompás orrod

van ! Ezt a felfedezést irigylem ti . . . — s

hátra fordult. — Ugyan miféle impertinentia

ez megint! Hát ezek hova tntek?
Azok bizony siettek a szép leány után.

Hja! a par-forc vadászatok saisonja lejárt s

az ember unatkozik. Kénytelen valami más

úri sport után nézni. Ilyen koronás, nemes

vad, szép és mátka, ritkán akad s ha akad,

hamar szalad. Megérdemli, hogy az ember

ne sajnálja elhajitani a félig szitt czigaret-

tet. Azok a mint hallották, hogy mirl van

szó, siettek az utczára s hajrá! utána!

— Megelztek a kötni valók, — s ké-

szült utolérni ket, szitkozódva a tudtán

kivüli handicappolás ellen. Ment jó darabig,

hasztalan, nyomot vesztett.

— Infámia! — mormogta dühösen s

indult a casino felé, úgy okoskodva, hogy

ott majd csak találkozik a többiekkel. Meg-

nyugodva ebben, a Lili indulót fütyörész

getve, sétált tovább.

A casinonak, — mely a nk szerint

arra való találmány, hog.y a férjeknek legyen

mire rá fogni az ebédrl való elkéstöket, —
három féle látogatói vannak. Reggel fél tiz

felé jönnek az öreg urak s ezek rakatják le

a szolgákkal a seprket s kergetik ket a

reggeliért, a lapokért, a csibukért. Ezek ott

ülnek politizálva, aneedotázva egymás közt

kettig, háromig. Azután ki a könyvtárba,

ki meg sétálni ebédig. Ezután jönnek a fiatal

férjek, ebéd eltt egy parthie carambolet csi-

nálni. Ezeket ott találja az ebédre jöv arany

fiatalság s együtt határozzák meg a ma esti

programmot. Ezektl féltik ket az asszo-

nyok. Ezek után vagy ott maradnak szin-

házig, vagy a szinház, esetleg soirée után

jönnek megint fel kártyázni, theázni. Ilyen-

kor azután van ott mind a három fajtából

reggelig.

Négy-öt óra lehetett mikor Bérezi báró

a casinóba ért. A portás tudatta vele, hogy

az urak az ebédlben már várják.

— Ejnye de hamar, — és sietett hoz-

zájuk.

— Itt egy üres teríték számodra : Ipar-

kodj utolérni bennünket. Deorges ! az étlapot

!

— fogadták Laczi gróf s Aurél.

— Hát Niki?

— Az is itt lesz nem sokára. Madame

Gar^audhoz kisérte Tibay Bellát.
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— Hát az ki?

— Vagy iigy ?! Az a szép lány, a ki

elszöktetett tled bennünket. Niki csatlako-

zott s a mint hallottuk, elhívták megsürgetni

egy báli toilettet.

— Szerencsés kópé.

— Meghiszem azt. Barátom ha láttad

volna ! Azok a bóditó tüzü szemek, az a ró-

zsás creol arczbór, azok a kéjtl duzzadó

ajkak, az a fenséges homlok ....

— Melyre ragyogó aranybetükkel van

felírva, hogy menyasszony, —• fejezte be a

leírást türelmetlen hangon Bérezi.

— Igen, de a másé.

— Hahaha! — kaczagott ezen a naiv-

ságon Bérezi. — Aurél I te talán a pezsgt

is melegítve szereted?

— Azt nem. Hanem engedd meg ked-

ves Bérezi, hogy íigyelmeztesselek valamire.

— Parancsolj velem.

— Arra, hogy nem Bengáliában va-

gyunk. Olvastad Magyar Lászlót?

- Óh igen. Remekül rajzolja a karavá-

nok demi-mondeját. Praktikus a benszülöttek

vámrendszere, ajánlani merném a mi spenót-

huszárjainknak is. Fejedelmi látogatások al-

kalmával égett boros-hordó a vizitkártya.

Csak azt szeretném tudni, hogy isszák az

absinthot ?

— Nem szolgálliatok vele, — felelt rá

Aurél, — de te, azt pozitive tudom, hogy

itt nálunk nem divat a vongolók menete.

— No úgy nem, mint ott

!

— felelt

osztrigájára nehány csepp czitromlevet fa-

csarva Bérezi s a kifacsart czitromot tányér-

jára dobta. — De nézd 1 Ennek a czitromnak
|

a héját úgy lehet, még használni fogják. Pe- I

dig nem vagyunk Bengáliában. Csak a forma
|

más kedves pajtás, csak a kötés modernebb, i

Talán épen mi kapjuk meg másodszor is, va-

lami mártás félében.

— Nem tudom mit szólna a második

tálaláshoz a bengáliai vlegény. — jegyezte

meg Laczi gróf-

— Biztositlak, — szólt Bérezi, — az

európai nem fogja tudni, hogy én facsartam

osztrigámra a czitromlevet.

— Tanácsos is. Amint Berczelit, a v-
legényt ismerem, megkeresné az osztriga

héjját.

— Az osztriga kagyló nagyon alkal-

mas festék keverésre. — Felelt ajkbigyesztve

Bérezi.

— Arra is. De lpor adagolásra is al-

kalmas.

— Nem divat ma már lakodalmakkor

a tüzjáték. Szüreten még megjárja a béka

eresztés, de . . .

— Szüret fiuk ! Szüret ! — lépett be

Niki. — Ott lesz a casinó-bálon. Bemutatlak

neki Bérezi.

— No csak vigyázz pajtás, hogy el ne

vássék a czitro miétl a fogad.

— Treu-Nuglisch fogport használok Laczi.

— Nem szeretem a szagát. Jobb a hárs-

faszén. Nem csinálnánk egy pár parthiet ?

Itt vagyunk mind a négyen hozzá.

Aurél indítványát elfogadták. Bérezi

báró összes nála lev pénzét elvesztette. Aurél

egy megforditott közmondással vigasztalta:

Heute todt, morgeu rotli!

II.

A START.

ügy irigylem azokat az úgynevezett

muzsikális embereket, a kik egy egyszerit kis

románezban olyan sok mindenfélét képesek

hallani. Hallják a búvárok készüldését, a

habok locscsanását, a megérkezést a fenékre,

a sétát ott lenn, a keresést, a rátalálást é.s

még sok mindenfélét, a mit mi többiek elég

szerencsétlenek vagyunk nem hallani.

k egy kedves kis sárga, ragyogó fe-

kete szem kanári madár csicsergését is ké-

pesek analyzálni s igy talán azt is megtud-

nák mondani, mit csicsereg most Tibay Bella

kis kanárija, elhelyezkedve a kakadu csészé-

jének párkányán
,

hajtogatva jobbra-balra

ai)ró kis fejét, nieg-niegrebbentve szárnyait,

elhallgatva meg újra kezdve vig, gyors Ütem
harsány hangon, majd meg alászállva arra a

méla rezgésü panaszos kérd hangra, a mirl

önkénytelenül eszébe jut az embernek két

piczi kis rózsaleveleket tép kacsó és két

eperajk, amint suttogja mellé imádandó egy-

ügyüséggel : . . . szeret ? . . . nem szeret ? . . .

szeret ? . . .

A komoly magatartásu, piros bóbitás

kakadu egy darabig csak hallgatja nagy egy-

kedvséggel, helybenhagyólag bólintgatva kis

kollegája akkordjaira. Egyszer csak mintha

megütközne valamin, a mit olyan panaszosan

mondott a kis apróság, felkapja fejét s apre-

henziv hangon kiáltja, nyomatékosan szóta-

golva nézetét a hallottakról: «ía schau!^

Megijed ezen végtelenül a kis kanári s
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ijedten pihegve repül a dolgozó asztalánál

ül Bellához, mintha annak csipkefódrai közt

keresne menekülést az elöl a nagy kiálllia-

tatlan elöl.

Bella kezébe fogja a i'eniegö, dobogó
szivü kis állatot, biztalja, hogy ne féljen,

csókolja s Ígéri neki ersen, hogy majd kap
ezért Tntii, a rossz kakadu és végre, hogy
tökéletesen megnyugodjék, elbújtatja pongyo-
lájának igéz mellfodrai közé. Ott úgy
látszik — jól érzi magát.

Tutii pedig csrébe kapva egy szem kn-

koriczát, önelégülten ropogtatja és szinte

mondani látszik : «én már az ábrándokról
rég letettem ! Nem ér az egész egy szem
k likriczát».

Bella elfeledi felvenni a letett himzött
s merengve nézi a dolgozó asztalán álló, vén
íatörzsliöz támaszkodó, lyukas tarisznyája,

kez(d)en tai'tott ócska kalappal kolduló por-

czellán Ámort. Berr.seli ajándélca.

De a kis kanári nem nyugszik. Elöbuvik
s oda rebben az ócska kalap szélére és kér-

döleg fordítja fejét Bella felé. Nos? Bella

elkaczagja magát s lehúzva njjáról a karika-

gyrt, — 'Bcrc0cli (jijürüjc — felhúzza a

madár nyakára.

Annak sehogysem tetszik ez a kelle-

metlen teher, addig borzong, hajlong jobbra-

bali'a, elre-liátra, mig egyszer szerencsésen

bele is esik a gyr az ócska kalapba s ott

is marad.

Jó helyen is van az ott. Teher volt az

már az ujjon. De Bella azért csak viselte,

viselte Itecsúlethl iHujy talán Innsáyhúl. Hisz

olyan nagyon nehéz, ]dáne hölgynek, meg-
barátkozni ol3'an gondolattal, mely egy har-

madiknak, a kinek jó bai:átja s talán többje

is voltunk, bánatot, íájdalmat okozhat.

Bella szerette Berczelit, de mióta Ber-

czeli odajár, — elhalt at}'ja ügyeit rendezi

már két hónapja, — Bella megtanulta, hogy
a szerelmet konjugálni is lehet. Jó mestere

volt báró Nádassy. Arról pedig ö nem tehet,

hogy most alulnyszor csak Berczeli eszébe

jut, a jelent módban mindig csak a jierfek-

tumot tudja; szerettem ! Milyen gyenge a n!
Ennek is a mama az oka. Alig hogy kihoz-

ok a zárdából, már ]nenn3nisszonynyá tették.

Azután az a Bei’czeli nagyon koinoA' ember.

Még csak egyszer se mondta neki, hogy szép.

Nem mintha ö ezt nem tudná, de hát

mégis. « 8zeretem! Boldoggá akarom tenni !»

OKU

— ennyi volt az egész. A ki ezt elször

hallja, hogy ne mondaná rá az igent?! Igaz

ugyan, hogy nem ilyen ideálról álniadoztak

ök a zárdában, nem ilyen férjet kívánt

magának, mikor összeülve lenn a kertben

elmondták egymásnak óhajaikat. De mikor

olyan irigyelt dolog az a többi társn eltt,

elsneJc menni férjhez. Mil3^en száraz enibei’

ez a Berczeli! íme az utolsó levele is milyen;

« Megbocsásson kedves Bella, hogy csak

ilyen ritkán irok, de elfoglaltságom kötelez.

Ismerem önt és megvagyok gyzdve, tudja,

hogy örökké hive Lajos».

Nem ilyen leveleket szoktak Írni a sze-

relmesek. Oh be más ember a báró! Milyen

szellem ! Mennyivel kellemesebb társalgó

!

Mindig a legutolsó divat szerint öltözve

!

Hát még ha a huszárhadnagyi egyenruhát

veszi fel ! Oh ha ... .

De épen itt jön . Minden bejelentés

nélkül. Bella angolos kézszorit ássál üdvözli,

de a báró ajkához szorítja a nyújtott kezet.

Igaz ugyan, alig egy íélóra eltt mondta

valahol, hogy mennyire férüatlan dolognak

tartja a kézcsókot, de ki venné tle rossz

néven ? Az elvekkel manapság csak dicse-

kedni szokás.

— Eoglaljon helyet kedves báió. Nem
találhozott a mamával ?

- 0 liüld'ótt he a ssalonhl, szóit a báró,

miközben helyet foglalt.

— Ön ma nagyon pontos volt, — szólt

a nagy svájczi órára tekintve Bella.

- - Nem csoda. Múltkori látogatásom óta

csak óráról-órára élek s számitom lázasan a

perczeket, mely mai válaszától, engedje mon-

danom boldogsáajomtól elválaszt. — Ezt tle

kitelhet öleg ábrándos hangon iparkodott el-

mondani a báró.

Nem is tévesztette hatását Bellára, bár

kaczagva adta tudtára, hogy ne untassa már

tovább. •— Ön feledi kedves báró, hogy már

a múltkor elmondtam nézetemet a Romeólcrúl.

— Oh bár csak tudnék én is olyan

szemüveges, plaides, teakatlanos, jiraktikus

angol flegmával szeretni, mint a mil3'en mi-

graines elvekkel biró, czvikkeres, szke miss-

szerüen hiszi maga betrainnirozhatni a sze-

relmet !

— Hahaha! Ma már nem hiszünk Ámort

kedves báró. A lpor kiszorította a nyilat.

- Ezt ne mondja. Ámor ma is csak

olyan s az, mint a rail3'en s a ki volt a
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Capiilettik idejében. Nem pedig olyan, mint

a milyennek maga akarja elhitetni velem.

Pincscsel a fején, barna pápaszeinmel, kocz-

kás pantaloimal, sárga kamásokkal, skót

plaiddel, a szárnyain rótt barkókkal s nyil

helyett ugyebár természetesen egy kilencz

millimeteres becsületes Biül-dogg revolverrel.

— S nyiltartó helyett ugyan mit akasz-

tana a nyakába?

— Utazó táskát, teli orvosi szerekkel

s Forti-tapaszszal, hogy a kit megl, — let

US shake hands, — azt mindjárt udvariasan

be is kötözhesse. Kár, hogy az én Ámorom
nincs ilyesmivel felszerelve s igy ezt velem

nem teheti.

— Sajnálom, nagyon sajnálom kedves háró.

— Csak sajnál ? — szólt, nagy kék

szemeit kérdöleg szegezve Bellára a báró.

Eella elpirult, de elég ügyes volt, vagy

elég taczér, kitérni. — Ugyan mit is tehet-

nék iiást. Azok a maga speczialis Amorai

már nem a mai világba valók, ma már meg
nem értik ket. ügy járnak mint ez itt ni!

— s a dolgozó asztalkán álló kolduló kis

Áma'ra mutatott, — koldusbotra jutnak.

— Én úgy tudom, hogy a missek nem

csal könyörületes sziviiek. Nem csak sajnál-

ják de adnak is a koldusnak.

Bellának eszébe jutott a gyr. El is

incült, hogy kivéve a kalapból ujjára húzza,

de csak mégis megállt, s látszólag hidegen

je;yezte meg a báró szavair'a — a koldulás

s&rintem szégyen s az alamizsna sért!

A báró erre nem volt elkészülve, za-

virtan forgatta monokliját s a gyakorlott

világfi, a magát minden helyzetben feltaláló

idvaroncz gondolkozni volt kénytelen az

{dandó válaszon, s csak annyit tudott da-

(Ogni; . . . Igaza van, de ba rá van szo-

ulva . . .

Bella a kakadu-állványhoz ment, hogy

ilrejtse mosolyát. Ou a ni jellem kifürkész-

hetetlen, s az ember csakugyan nem tudja

Schopenhauer vagy Micheletnek adjon-e igazat.

Ezalatt a báró leküzdve zavarát, meg-

igazgatta kézelit s folytatta, a szív gyakor-

lott diplomatájának bámulatos ügyességével

térve ki az ellenüteg okvetlen megsemmi-

sitö támadása elöl. Nem ripostirosta, hanem

forhiebelte a vágást.

— Irigylem én az angolt. Az elmondja,

hogy : I lve you s azután megtörhetlen

fllegmával lesi rá teája mellett a yest.

42.3

Ha elunja a dolgot — felmászik a Mont-

Blancra, és lefagynak a fülei. Ha még ez

sem inditja meg hölgyét, teát fz megint,

megberetválkozik, frakkot húz, megtörli a

szemüveget — s fbe lövi magát. Ezek a

boldog emberek és én irigylem ket nagyon.

Miért, hogy a mi misseink a fagyott, össze-

tört sziveket inkább kedvelik? Vagy a ki

elég ügyetlen olyan szánalomra méltóan na-

gyon szeretni mint én, megérdemli, hogy meg-

maradjanak a fülei ?

Bellán volt a sor zavarba jönni, de egy

kaczaj mindenen segit. E mellé segítségére

jött a kis kanári is. Nagy bizalmasan csiri-

pelgetni kezdett a kalap szélén. A báró fel-

kelt, hogy kezébe vegye a kis madarat. Bella

is felugrott, — de már késn. A báró meg-

simogatta a kis árulót.

— Lám ! lám ! ez a kis madár szintébb

úrnjénél.

S megfogta Bella kezét, — s ö nem

húzta azt vissza, s csókot nyomott a gyr
helyére, — s nem haragudott meg érte.

(Vége küv.)

HÁRI JÁNOS ILIÁSZA.

Irta: Seress Imre.

(Folyt.)

III. ÉNEK.

Kaczagányát Paris liátraíelé csapta,

Meglátszott nyakában fényes aranygyaifia

;

Kifeszitett mellén drága érdemrendek,

Híres ajándéki sok fejedelemnek !

Csatamezejéuek közepére állott,

S görögök hadához igy odakialtott

:

Görögök vitézi, lovagok, leventék

!

Párbajt egyitek se küzködött velem még.

Rajta, ha van bátor közöttetek, mint én,

(De királyfi légb en, avagy herczeg szintén !)

Kapja föl a keztyüt, mit dobok eléje,

Folyjék egyikünknek fejedelmi vére.

S hahogy e párbajban elesni találnék.

Bírjátok Ilonkát, a tiindérkirálynét.

Szólt vala, s keztyüjét kapta íélkezébe.

Hajította büszkén görögök közébe.

De földet sem ért az, elkapá röptében

Bsz Menelausz herczeg, ránézve sötéten.

Már tudta a nép is rendjét a dolognak,

Kényelmetes helyet harezmezején fogtak.

Segédeket Páris s Menelausz neveztek,

Hamar kettt-kettt ;
és vártának veszteg.

Nem soká is azok hirdeték fenszóval,

Ljjenek háromszor, legé'esb golyóval.
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Huszuiiüt a lépós, üt abból elre,

S határozza végzet, az elst ki ljje

!

Vén Nesztor örruester, hogy nyugtassa Tróját,

Kivevé zsebébl a gyufatartóját.

Szálat abból kettt, mint hiizott ki, nézték,

S mint csipte le egynek a kénköves végét.

Paris herczeg elé méltósággal járult,

í'ojtva lélekzését körül a nép bámult.

Párisuak is szintén megnehezült lelke.

Kihúzni sokáig egyiket se merte.

Buzgón nagy Zeuszhoz sóhajtott az égbe

:

«Engedtl, hosszú essék kezemnek ügyébe !»

Szemeit ek koron leszegzé, lehunyta,

8 im ! Nesztor kezébl a hosszabbat húzta

!

Széles nagy örömmel tölt el a hs lelke,

Kezében a gyuhit magasra emelte.

Trójáink ajaka nagy hurráht rivallott,

S görögök szivébe mint kés ez nyilallott.

De álltának szembe ekkor a két herczeg,

Sziinyogzaj se halhzik, csak a kakas serczeg.

Czéloz elbb Páris, nem sokáig, bizton.

L. De mi az ördög, nem sült el a pisztoly !

Görögöknek népe egy nagyot lélekzett.

De remegni ekkor trójaiak kezdtek.

Ltt Menelaiisz András, megint csak csütörtök
;

Másodszor lövének, mi ez milljom ördög?

Harmadszor is végül
;
hiába, hiába,

Páris, Mcnelausz is dül-ful haragjába.

Pisztolyuk eldobják, kelnek bsz birokra.

Ellenét Menelausz lég) ri a porba.

Selyem nyakkendjét kézbekapariutja.

Vele Páris torkát környülcsavarintja

!

S birs halállal hal meg vitéz herczeg Páris,

lm! kékül nyelvét kilógatta már is:

Szép Vénusz istenn ekkor odanézett.

Megsajnálta éltét a kedves vitéznek.

Kis piczinyke ollót vön keze ügyébe,

Lerepült az égbl küzködök közébe.

Ügyesen a kendt vágta két darabba,

Kedv<mcz szép vitézét magával ragadta.

Hlt helyét boritá sr barna ködbe,

S boszúsan Menelauszt pofon is ütötte.

Ordított Menelausz, s mint a kit szúrt tüske,

ügy repült el tle a nyakkend csücske.

Kérésé is Párist, de sehol sem látta,

Istcid kéz járt itt, hamar eltalálta.

Görögök vitézi esküdtének boszút,

S folytatták a harezot, a rémségest, hosszút.

Jó Menelausz herczeg vala ma leghsebb,

A hová csak vágott, támadt rettent seb.

Melybe beléhaltak e napon sok százan.

Oh mert lelke égett boszuló vad lázban.

Vitéz Atitiphosz jött legelbb feléje,

Es Menelausz herczeg lecsapott fejére.

De kardlappal csupán, nem halálos éllel.

El is tört az aczél, hullott szanaszéjjel.

Éltét Antiphosznak ez is mentette c.sak,

Arasszal alábbszállt fején az érezsisak.

Veleje megrendült, lehaii)'atlott keze,

Meglátszott szemébl, hogy elment az esze.

Trójai sorok közt szerteszét futkosott,

Majd onlitni kezdett, majd lágyan sugdosott.

Majd iögi8z-j:o villant háborgó agyában;

Hogy próféta ö most bitiének hadában.

Még pedig Mohamed ! S hirtelen megálla.

Trójai hsöknek Koránt prédikála.

Antiphosz bakái szemüket mereszték,

Gyanitani végül, hogy mi történt, kezdték.

De mert szólni neki egyik se merészel.

Dúlt Antiphosz köztük veszedelmes kézzel.

Százakat, önnépét, bámuló bakáit

Leterité sorban, dühöngve sokáig.

Iszonyú harczában hogy kifáradt végül.

Megkötözték százan, most se veszély nélkül.

Tajtékozott s;'ája, sirt, rugdalt, harapott,

Átkozta vitézit, nyugton nem maradott.

Harczterérl végre elvivék vigyázva.

Esteiig csukiák is biz a bolondházba.

Herezogi Piszandroszt ezután meglátta

Bsz Menelausz András s még csak be stm várta.

Mint dühödt félisten ebbe ugratott,

lláromöles dárdát markaiba kapott.

Piszandrosz lovának úgy döfte szügyébe,

Hogy farkánál jött ki csúfos aczél vége

!

Lovastul a lovast aztán fölragadta,

S mintha pehely lett vón, a földre lecsapta.

Elbúsida Páris, liogy tekintett rája,|

Piszandrosz herczegnek vala komája !

Nem háromöleset, hétölest ragadott

Vasmarkába dárdát, mint karja vastagot.

(Köszörülve aznap lett aczélos éle)

S hol legtöbb volt görög, közibük szúrt vélej

Oh borzasztóbb vala a borzasztónál is,

A mit ekkor mvelt vitéz herczeg Páris.

Hasonlitni hamar vajh mihez is tudnám ?

Láttál-e egykoron valamikor rudján

Pereczet árulni valamely pereczest ? :

így szorult dárdáján a sok emberi test

!

Az elsnek Páris most vetette sarkát,

Kétszer is megköpte két hatalmas markát,

A dárdáról aztán mindnyáját lerúgta,

S görögök sorába belerohant újra.

Hajh, de meg nem álltak görögök vitézi.

Puttókban se mertek többé visszanézni.

Hajók tetejére húzódni siettek.

Jönni el onnét sokáig nem mertek.

Jó gondolat villant most Páris eszébe :

Görögök hajóit elmeritni kéne

!

Vagy repitni ket légbe puskaporral,

Pokoli egy tervet azért is kiforral.

Szépfarku Hektóinak elkiáltá nevét,

S nyomban ez ott termett és megnyalá kezét ;

Vitéz Páris herczeg lehajolt hozzája.

Rövidke néhány szót súgott neki szája.

Darab ezukrot a«tán még nékie adott,

S nagy örömmel Hektor urára ugatott,

Simogatá Páris szépfarku kegyenezét,

Odadott szájába nagy bádogszclenczét

;

Gyilkos puskapor volt abban, fontszámra nyolcz.

Vezetve beléje salétromos kanócz.

Ucczu neki, hajrá ! Páris most rivallá.

És repült is Hektor, mikorou ezt hallá.

Oczeán vizébe rögtön magát veté,

Nagy sietve úszott a hajóhad felé.

Es görögök népe a mint leste, várta

Hektor mozdulatját, remegett, mint nyárfa

;
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Iszonyú szándékát luontori áltullátták,

De íi katasztrófát bizony be nem várták.

Szó sincs, liogy elejtsék, iiitics elle mentség,

Nem vala más bátra, mint magukat mentsék.

Agamemnon király büszke liajójától

Hektor, a szépfarkn nem vala már távol.

S el is vész a hajó, megy százezer Ízre,

Hogy fele se hullik le vissza a vizre

:

De Athén istenn ekkor odandzett,

Mennyek országából látta az egészet.

Jóíz ebédnél (mert dél vala) ép ült.

Tányéron eltte kövér kappan, szép sült.

De ti ugrott menten, a veszélyt meglátván,

Kis keze a kappant megragadta lábán
;

Ajkához emelte, fújt életet belé,

Meghagyta, repüljön Ilektor szeme elé.

Es repült a kappan egyenest ÍTektorra,

Tágult is azonnal szeme, szája, orra.

Hektor, a szépfarku oda lön a kéjtl,

Ily illatot oh nem szívott már régtl !

Elfeledé Párist, elteledé czélját,

A finom pecsenye ép a szelenczén állt

;

Egy egész sült kappan
!
gyönyör alakban.

Utána is kapott azon pillanatban !

Hajh, de jól számított Athéné, a hamis,

Vizbe hullt a lpor s eltnt a kappan is.

Elbúsula Hektor, csak úgy folyt a nyála,

Szomorún megfordub, tudta mi vár rája!

Fordulj el hegedm, oh mert látom már is.

Mint véré meg Hektóit iszonyúan Paris,

De görögök népe bámult a csudára.

Melyhez hasonlót még soha nem csudála !

Látták a sült kappant repülni a légben.

Látták szálldogálni Hektor körül épen

;

Látták, mint kavarog fölötte egy perczig,

S hogy hirtelen aztán orrára telepszik.

Isten ujját sejték a történt dologban,

S uj harczra a hsök hevültek legottan.

De Trója vitézi majd kvé meredtek,

S félelmes futásnak már neki eredtek.

Mikor Zeusz isten Ida tetejérl

Meglátta mi történt s fölugrott helyérl,

S rettenetes szélvészt indita azonnal

Görögök hadára, vegyesei csúf porral.

Kavargóit a szélvész az isteni szóra.

Görögök népének szemét teleszórta.

A szeméttl, portól könyjük is kicsordult.

Hátrafelé rögtön valamennyi fordult.

Nosza Páris herczeg most rohamot fujat.

Rettenetes va’a a beállt fordulat.

Mig görögök népe szemeit törülte,

Rájuk rohant Páris és ezren körülte.

Tizezereu ekkor elvesztek legalább.

Tisztek is sok százan s kitn daliák.

Most megállt Dioméd és ütött fejére.

Oh miért nem jutott hamarább eszébe

!

Gyorsabban viharnál, a mely mögötte dúlt.

Rohant sátorába ó.s még öt perez se múlt

:

Hamar vissza is jött, ajkán gyzelemmel,
Az ellenre rontott szemén pápaszemmel !

Még kettt kezében diadallal tarta,

S szótlan Ulysszesznek és Ajasznak adta.

Megérté a két hs és fordita arezot.

.Meglníkkent az ellen, többé nem is harczolt.

Mint mikor Afrika sivatag pusztáján

A királyi tigris szauaszéjjel járván,

Éhezik prédára és nézése kaucsal.

Távolba lát szarvast, ékes szép agaticscsal

;

Majd elnyeli szemmel, szemét rátapasztván.

Neki rugaszkodik és kergeti aztán
;

Tüsk ön-bokron által, keresztül mocsáron.

Teljes egy órája üldözi immáiou

S nem fárad az z, de az zött lankad,

Összeesik végül partján a pataknak

;

A dühödt tigrisnek jut prédául részül.

Egy utolsót rája ép ugrani készül

:

Ekkor vad oroszlán, vadak fejedelme,

Mintha csak eléje a földbl teremne,

illié a prédát karmaiba ejti,

S meghíikken a tigris, prédáját felejti

:

így telt el az ellen nagy ijjedeleinmel.

Látva görögöket küzdni pápaszemmel.

Mert hála Athénnek, immár nem is hárman.

Pápaszemmel küzdtek görögök mindnyájan.

Menybl az istenn dobta le közéjük.

Lett volna különben rettenetes végük.

Zavai'odott a sor, csatarend fölbomlott.

Trójaiak népe futott hanyatt-homlok.

(Folyt, köv.)

LAMARTINE ÖNÉLETÍRÁSÁBÓL.
— GRACZIELLA. —

Forditotta: Kaposi József.

(Folyt.)

XXIX.

Emlékezem egy jelenetre, mely különö-

sen fájt szivének s a melyet soha sem tudott

tökéletesen felejteni.

Észrevettem, hogy egy id óta szoros

barátságot kötött két vagy három korabeli

fiatal leánynyal, kik a szomszéd kerti ház-

ban laktak s egy franczia leánynevelintézet

növendékeinek ruháit vasalták és javították.

Murát király alapította e házat Nápolyban

miniszterei és tábornokai leányai számára.

— A fiatal procidai leányok gyakran beszél-

gettek föl alulról Gracziellával, ki a terem fal-

párkányáról nézte ket. Mutatták neki a szép

csipkéket, selymeket, szöveteket, kalajíokat,

czipöket, szalagokat, sálokat, melyeket a kolos-

torból hoztak vagy a növendékeknek vittek.

Ilyenkor a csodálkozás és bámulat véget érni

nem akaró fölkiáltásainak volt helye. Néhány-
szor a kis munkásnk el-eljöttek, hogy ma-
gukkal vigyék Graziellát misére vagy a zenés

vecsernyére a posilippói kápolnába. Eléjük

mentem, ha a nap lehanyatlott s ismételt

harangcsendülések figyelmeztettek, hogy a
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paj) moíít adj i az .áidást. 'L’iclálúdz\ a jöttünk

haza a teiigerpartun s játszva tututUink a

liulláiiiuk után, ha visszalmzódtak s meiie-

kiiltiiiik ellük, ha dagadó habjaikkal vissza-

tértek lábainkhoz. Istenem ! mily elragadó

volt (iracziella ilyenkoi', ha — remegve, hogy

aranyj)illaugókkal himezett szél) ezi])ucskéit

be találja vizezni, — tárt karokkal futott

felém, hogy keblemre meneküljön az öt visz-

szatartani vagy legalább is lábait nyaldosni

akaró féltékeny habok elöl!

XXX.

Néhány nap óta föltnt, hogy valamely

gondolatát rejtegeti elttem. Titkos beszél-

getéseket folytatott liatal muukás-baiátnöivel,

melyek bizonyos komplothoz hasonlitottak s

nem akarták, hogy ezekben részem legyen.

Egy este egy kis teri-a-rossa lámpa fé-

nyénél olvasgattam szobámban. A terasse-ra

uyiló ajtó táiva volt, hogy a tengeii szellt

élvezhessem. Graeziella és a gyermekek szo-

bájából neszt, fiatal leányok hosszan tartó

suttogását, elfojtott nevetéseket, aj) ró panasz-

hangokat, a kedvetlenség szavait s hosszú

szünetek után ismét hangos beszélgetést hal-

lottam. Eleinte nem igen figyeltem rá.

Késbb azonban fölhívta figyelmemet

az a törekvés, melylyel a suttogást más eltt

hallhatatlanná akarták tenni s a titokzatos-

nak az a neme, melyet e magaviseletükkel

l)alástolni igyekeztek. Letettem könyvemet,

az agyaglámpát balkezembe vettem, jobbom-

mal pedig a lángot elfödtem a szél elöl, hogy

ki ne aludjék. Lassan, láhujjhegyen menteni

végig a terasse kolajijain. Eüleniet Graeziella

ajtajához tartottam. Jövö-menö léptek zaját

hallottam a szobában s kelmék suhogását,

melyeket összehajtottak és kibontottak, gyü-

szük, tk és ollók csörgését, melyek szala-

gokat igazítottak és kendket tztek föl

;

ama fecsegéseket s élénk izgatottságot elá-

ruló szavakat, melyeket gyakran hallottam

anyám házában, mikor nvéreim bálba ké-

szültek.

Másnap nem volt ünnep a Posilippon.

Graeziella soha sem gondolt ai'ra, hogy szép-

ségét öltözés által emelje s még csak tükör

sem volt szobájában. A terasseon a kút víz-

tartójában nézte — vagy inkább nem nézte

máshol magát, mint szemeimben.

Kivéncsiságom nem állhatott ellent a

titoknak. — Az ajtót térdemmel benyomtam.

A szárny engidelt és én ott álloUam a kü-

szöbön a lámpával a kezemben.

A varróleánykák í Isihitottak s madár-

repüléssel szkeitek a szoba sarkai felé, mintha

bntetten fogták volna ket. A bnjeleket

még kezükben tartották; egyik a ezérnát,

másik az ollókat, az ott a vii'ágokat, ez pedig

a szalagokat tartotta. Graeziella, ki egy kis

fazsámolyon állott a szoba közepén mintegy

megkövülve váratlan megjelenésemre, nem
tudott mit tenni. Oly vörös volt, mint egy

gránát alma. Lesütötte szemeit, s nem hogy

rám nézni, de még lélegzetet venni is alig

mert. Mindenki arra ügyelt a mit mondani

fogok, én azonban mit sem szóltam, a meg-

lepetés és szemlélete annak, a mit láttam,

egészen elnémitott.

Graeziella levetette nehéz szövetöltönyét,

procidai módra himezett szét álló mellény-

kéjét, mely megkönnyili a lélegzést a fiatal

leánynak s az élet forrásához engedi jutni

a gyermeket, — aranypillangós és fasarkíi

papucsait, melyekben meztelen lábai kénye-

lemmel mozogtak, — a hosszú rézgombos

tket, melyek feje búbjára keresztbe gyön-

gyölték föl fekete haját, mint vitorlarúd a

bárkán összetartja a vásznat. Karperecz nagy-

ságú fülönfüggi vegyest hevertek ágyán

reggeli ruháival.

E festi görög viselet helyett, mely a

szegénynek épen olyan jól áll, mint a gaz-

dagnak, a fels rulia helyett, mely egészen

térdig ér s a kivágott mellényke és nyitott

ujjak által meghagyja szabadságát és hajlé-

konyságát a ni test minden formáinak, —
Graeziella fiatal barátni kérésére egy a ko-

lostor körül-belül az ö növése és korabeli

franczia kisasszonyának ruháiba és piperé-

jébe öltözött. Habos selyem szoknya volt

rajta, rózsaszín derék, fehér nyakkend,

mesterséges virágokkal díszített fköt, kék

atlasz czi])k, áttört selyem harisnyák, me-

lyek gömböly bokáinak hússzinét látni en-

gedk.

E ruhában, melyben igy találtam oly

zavartan és szégyenlsen állott, mintha csak

meztelenségében lepte volna meg férfitekin-

tet. Mi engem illet, magam szintén, tekinte-

temet le nem tudva róla venni, mereven

néztem öt a nélkül, hogy valamely mozdulat,

fölkiáltás vagy mosoly által a benyomást

elárultam volna, mel}'et átltözködése rám

tett. Egy köny szállt föl szivembl. Hirte-
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lenében és igen jól megértettem a szegény

gyermek gondolatát. Szégyenelve a társa-

dalmi különbséget, mely köztünk fennállott,

meg akarta kisérteni, hogy a közeledés a

ruházatban nem tenné-e kisebbé szememben

sorsunk különbözését. E próbát titokban ba-

rátni segélyével tette, remélve, hogy igy

elttem egyszerre sokkal szebbnek s liozzám

illbbnek fog föltnni, mint a szigeti halász-

leány egyszer ruházatában hiheté. Csalódott,

s ezt hallgatásomon kezdette észrevenni.

Arcza a kétségbeesett nyugtalanság kiuyo-

matát vette föl s majdnem köuyezett, a mi

elég világosan föltárta elttem rejtett szán-

dókát, hibáját és csalódását.

Gracziella azért igy is igen szép volt.

Szándékának még ezerszer szebbé kellett

tennie öt szememben
;

de szépsége mintha

csak kinpadra lett volna húzva. Úgy nézett

ki, mint Correggio vértanuságuk máglyájá-

nak karójához szögezett szüzeinek egyike,

kik kötelékeik között is elcsavarják testü-

ket, hogy láthatatlanok legyenek a tekinte-

tek eltt, melyek szziességüket profanálhat-

uák. Ah, vértanuság volt ez a szegény Gra-

cziellára nézve is; de nem, mint öt látva

hihették volna, a hiúság vértanusága ;
—

szerelmének vértanusága volt ez ... .

A kolostori üatal növendék-leány ruhái,

melyekbe öltözött, kétség kivül sovány testre,

egy 13— 14 éves klastromi leány vékony

karjai és vállaira voltak szabva s azért igen

feszesen álltak a tenger e szép gyermekének

kifejlett termetén s szorosan a testhez simuló

gömböly vállain. A ruha mindenütt szétfes-

lett: a vállakon, a mellen, a derék körül,

mint a sycomor héja fölpattogzik az ágakon

a hatalmasan duzzadó tavaszi nedvektl.

Hiába tüzögették meg a fiatal varrónk itt

és ott a ruhát és nyakkötöt; a természet

minden mozdulatra szétfeszítette a szövetet.

A meztelen kar vagy pedig a nyak több

helyen átragyogott a selyem szakadásain.

Másutt ismét az ing durva vászna állt ki a

ruha és nyakkötö repedésein durvasága által

roppant ellentétet képezve a selyem elegan-

cziájával. A karok nehezen férve meg a szk
és rövid ujjakban, szintén el kandikáltak,

mint a rózsás lepke a bábból, melyet fölre-

peszt és áttör. Lábai a bö görög papucsok-

hoz szokva, a czipö atlaszát feszitették, mely

ket a füzzsinór bilincseibe szorította. A
csipke- háló s mesterséges virágok által rosszul

összetartott haj magától fölemelte az egész

fejdiszt s igy a bájos arcznak, melyet hiába

akartak eltorzitani, a piperében kiliivó kiíe-

jezést adtak, inig szégyenls szerénységet a

fiziognomiában, mely kett ilyeténképen a

legkülönösebb és legkedvesebb kontrasztot

]\ épezte.

Magatartása épen olyan zavart volt,

mint tekintete. Nem mert tenni egy mozdu-

latot sem, félve, hogy homlokáról leejti a

virágot vagy öltönyét összegyri. Nem tudott

járni, a czipö oly igen összeszoritotta lábait

s lépteinek elragadó kedves ügyetlenséget

kölcsönözött. Azt lehetett volna mondani, hogy

e napsütötte tenger naiv Évája, kit els

kaczérkodásán csiptek rajta.

XXXI.

A csend pár pillanatig tartott igy a

szobában. Végül inkább neheztelve mint ör-

vendve a természet ilyetén profanaczióján,

finom gunynyal s a szemrehányós és barát-

ságos tréfa gyöngéd kifejezésével nézve rá,

néhány lépéssel közeledtem feléje s úgy tetet-

tem, mintha e toilette málha alatt csak ne-

hezen ismertem volna meg. «Hogyan! mon-

dám neki, ez te vagy Gracziella? Oh, ki

ismerte volna föl valaha a szép pi'ocidai nt
e párisi bábban? Eh menj, folytattam kissé

keményen, hát nem szégyenletted igy elcsú-

fítani azt, mit Isten oly bájosnak alkotott

saját viseletében ? Tehetsz a mit akarsz, te

soha sem leszesz más, mint a habok leánya.

Nyugodj meg ebben s adj hálát érte Istennek.

A kalitkába zárt madár tollai soha sem fog-

nak illeni a tengeri fecskének*.

E szó szivéig hatott. A szegény nem

tudta fölfogni, hogy miért foglalja el lelke-

met, miért imádom a tengeri fecskét mindenek

felett s úgy hitte, hogy ezzel azt akarom

tudtára adni, hogy soha sem lehet olyan szép,

mint egy állásom és honombeli leány. Azt

gondolta, hogy minden erlködése, melylyel

miattam magát szebbé tenni igyekezett s

melylyel szemeimet alacsony származása iránt

csalódásba akarta hozni, kárba mentek. Ko-

nyekben tört ki
;
ágyára ülve arczát kezébe

rejtette s duzzogó hangon kérte fiatal barát-

nit, hogy segítsék megszabaditani öt gylö-

letes piperéitl. «Jól tudtam, mondá sóhajtva,

hogy csak szegény procidai leány vagyok,

de azt hittem, hogy megváltoztatva öltönyö-

met, nem leszek szégyenedre egykor, ha majd
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luizádba követni lóglak. Most látom, liog}'

Itt kell maiadiiom a hol vagyok s meghalnom
ott, a hol születtem. De ezt nem kellett volna

szememre hánynod».

E szavak után boszusan tépte le magá-
ról a vh'ágokat, a íókött, a kendt s ha-

lagos mozdulattal messze dobva lábaival ti-

porta s szemrehányó szavakkal halmozta el

ket, mint nagyanyja tette a bárka deszkái-

val a hajótörés után. Erre felém sietett, el-

bújta kezemben a lámpát, hogy ne láthassam

többé abban az öltönyben, mely nekem nem
tetszett.

Ereztem, hogy igaztalan voltam, mikor

oly keményen tréfáltam vele s éreztem azt

is, hogy a tréfa komoly volt. Bocsánatát kér-

tem. Mondám neki, hogy csak azért hara-

gudtam annyira, mert én öt ezerszer szebb-

nek találtam procidai, mint franczia nnek
s ebben igazam volt; de a döfés már meg
volt akadva . . . Nem hallgatott többé rám

;

— zokogott.

Barátni levetkztették
;

csak másnap

láttam ismét viszont. Újra fölvette szigeti

öltönyét; de szemei vörösek voltak a kö-

nyektöl, melyekbe e tréfa neki egész éjen

át került.

XXXII.

Ugyanez id-tájban kezdett gyanakodni

a levelekre, melyeket Erancziaországból kap-

tam, jól sejtve, hogy e levelek engemet haza

fognak hívni. Elcsenni nem merte ket,

ennél sokkal jobb és képtelenebb volt a csa-

lásra, noha élte forgott volna is szóban; —
de némelykor kilencz napig visszatartotta s

aranyozott tinek egyikével ágya mellett a

falon függ Madonna papirképe mögé tzte

ket. Azt gondolta, hogy a szent Szz, meg-

indítva a sok kilencznapi ájtotosság által,

melyet szerelmünk kedvéért tartott, meg fogja

csodálatosan változtatni a levelek tartalmát

s a visszahívási parancsot a nála való mara-

dást ajánló fölszólitásra fordítja. Egyetlen ily

kegyes kis csalása sem maradt észrevétlen

általam, s mindezek sokkal kedvesebbé tették

öt elttem .... De az óra közelgett ....

(Vége köv.)

PAP-HALÁL.
— Marriot Emil regénye. —

(Folyt.)

«Igen korán elutazott*, mondá Aranka.

«Az ö kedvéért persze nem akartam álmo-

mat megröviditeni, s igy elaludtam távozá-

sát. Mindig roppant közönyös volt irántam*.

E szavakat elég aífektáczióval mon-

dotta — de Paula sokkal szórakozottabb volt,

hogysem rá ügyelt volna. Csak egyedül rá

gondolt, ki tle búcsú nélkül távozott . . . .

valószínen azért, hogy öt kímélje. Tehát

azért volt tegnap oly haló vány, azért nézett

oly hosszasan rá, oly hosszasan, mintha lei-

kébe akarta volna vésni képét . . . György

lelkében Isten hozzád-ot mondott, és ö neki

sejtelme sem volt róla

És errl a csufolkodó ajakról kellett

hallania, hogy elutazott! ez elviselhetetlen

volt. A mosolygó kisasszonynak fejbólintva

köszönt s ott hagyta a faképnél. Kárörvendve

nézett Aranka utána. Nem tudta s nem érte

föl észszel, mi ment abban a szegény fiatal

szívben véghez
;

mert különben el kellett

volna pirulnia a miatt, hogy ily mély, néma

fájdalom láttára nem érzett egyebet kaján

kárörvendezésnél.

Kesztenben már tudták az uj lelkipász-

tor megérkeztét. Esti hét óra tájban néhány

apró gyerköcz lélekszakadva ért a faluba

azzal a hirrel, hogy a vikárius ur kocsin jön.

Az országúton csakugyan egy kocsi

tiint föl, mely lépésben közeledett a faluhoz.

A kinek csak lába volt, elöl az öregek, utá-

nok a fiatalok, mind az uj lelkipásztor elé

sietett.

«Ez Reszten*, kiáltá Joachim, ülésérl

fölemelkedve; de midn látta, hogy az em-

berek jönek, ismét leült s a sarokba húzó-

dott. Hadd tudják meg az emberek, hogy

nem , hanem a mellette lév pap az, akit

várnak.

« Mégis sokkal jobb a magunkféle em-

bernek falun, mint városban lakni*, mondá

Hartecknek. «Itt még vagyunk valamik . . .

Vedd le a kalapod, György . . . híveid már

egész közel vannak*.

Harteck fölegyenesedett és úgy tett, a

mint barátja kívánta. Bens megindulással

nézett uj híveire, és szive a kis, szegény
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falu láttára hangosan kezdett dobogni. Uj

otthona — ah! ugyan hányadik már!? De
csakhamar tova zte a komor gondolatokat

;

ezek az emberek szeretettel jönek eléje —
tehát hasonló szeretettel fogadja a feléje

nyújtott kezeket

S a kis csapat mindig közelebb és kö-

zelebb jött. Isten hozott! hangzék az öregek

és fiatalok torkából. Nehány anyóka sirva

fakadt — talán örültek, hogy alkalmuk van

szabad folyást engedni könyeiknek. Az asz-

szonyok maga.sra emelték gyermekeiket:

« Látod, Jóska, az az uj vikárius ur!» A
legények és leányok mosolygó szemmel üd-

vözölték. A fiatal vikárius mindenfelé inte-

getett, s kezet nyújtott azoknak, kik nagyon

közel tolakodtak a kocsihoz
;
a faluban ha-

rangoztak, férfiak és legények hajadon fvel

mentek a kocsi mellett, az asszon5mépség

utána ment. A kocsi a plébániánál megállt.

Harteck kinyitá a kocsi ajtaját és kiugrott,

a falu véneinek, kik körül fogták öt, a

szives fogadtatásárt köszönetét mondott és

még soknak megfogta a terhes munkától

durva, feltört kezét, kalapjával integetett az

összegylt falusi nép felé és bement a

házba.

Az emberek csakhamar szétoszoltak.

«Finom ember s olyan barátságos*, mondák
némelyek. «De túlságos halovány», véleke-

dének mások. «A -szke sokkal vigabbnak

látszik*. De általán mégis alig tudtak eltelni

dicséretével; mindenkinek tetszett.

A tornáczon az elhunyt vikárius gazd-

asszonya jött Harteck elé. Sirva fakadt, és

midn György bánatának oka fell kérde-

zösködék, zokogva mondá: «Egészen a bol-

dogult plébános urra emlékeztet ... ép olyan

barátságos tekintete volt, mint önnek*.

György kérte, hogy csak legyen nyu-

godt, rajta nem fog múlni, hogy az elhuny-

tat pótolja, és a n meg is nyugodott, és a

lakó szobába kisérte t, hol a teritett asz

tál azonnal értésére adta, hogy vártak rá.

«De nem várt két vendéget, ugy-e ?*

kérdé Harteck mosolyogva. « Van-e elég enni-

való a magam s barátom számára, s gondos-

kodhatik-e ágyról részére?*

A n azt felelte, hogy meg lesz, csak

hogy az uraknak kicsivel is meg kell elé-

gedniök. Arcza bánatos maradt, szemeiben

könyek fénylettek és mindent, a mit csak

mondott, siránkozó hangon ejtett ki.

42'J

«Csak nem megy ki az elhunyt plébá-

nos ur a fejembl*, mondá mintegy mente-

getzve. Harteck részvéttel nézett rá; hiszen

Paula beszélt róla s ajánlta t. Föltette ma-

gában, hogy a szegény asszony iránt jó és

türelmes lesz.

Mig az asszony az étel föltálalásához

fogott, a két pap a plébániát tekintette meg.

A ház mindenesetre szegényes volt, a szo-

bácskák alacsonyak és rossz karban voltak.

De azért György nem veszté kedvét, hanem

azon reménynek adott kifejezést, hogy sike-

rülni fog kis hajlékát barátságossá tenni, s

Joachim e hitében még inkább megerösitette

öt. Sokkal vidámabban ültek a teritett asz-

talhoz, mintsem gondolták, s elköltötték az

egyszer vacsorát.

Másnap az volt az els gondjuk, hogy

a templomba menjenek és misét mondjanak.

Az egész község ott volt már s nagy áhí-

tattal vett részt a szent misén, s midn az

istentisztelet véget ért, sokan a sekrestyébe

mentek s az uj vikáriussal kívántak beszélni
;

mindenkinek más ügye-baja volt s mindenki

meghallgatást kívánt. Harteck megkérte az

embereket, hogy egy óra múlva a plébániára

jöjjenek, ott mindenkinek a kívánságát meg-

hallgatja, és Joachimmal a parochiára tért

vissza.

Ott aztán reggeliztek és egy kis ideig

csevegtek, mire Joachim fölkelt és mondá,

hogy már ideje volna haza térnie. Harteck

átölelte t s Joachim sokáig nyakába bo-

rulva maradt.
r

«Elj boldogul*, mondá végre Joachim

rezg hangon, «s irj gyakran ...»

Kibontakozott karjai közül és hirtelen

távozott. Harteck az ablakba állt. Látta,

hogy Joachim kimegy a házból, és a ko-

csira ül.

«Látogass meg nemsokára*, kiálta le.

« Mihelyt csak lehet*, felele Joachim és

köszöntve emelé föl kezét. Metsz fájdalom

járta át Harteck szivét, midn a kocsi elin-

dult. Hiszen úgy tetszk neki, mintha a lo-

vak azt az egyetlent, az utolsót ragadnák el

tle, a mit a sors még meghagyott. Csak

most érezte, mily kedves és szükséges volt

neki barátja s milj'^ magános, mily örömtelen

uj élete. Eltávozott az ablaktól. Nem néz-

hette, hogy barátja távozik. És lenn az utón

Joachim hajtatott, a sarokba húzódott és

kalapját szemére vonta le — hogy senki ne
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lássa azokat a könyeket, melyeket a barát-

jától való válás sajtolt ki szemébl.

XVI.

A távollevket csakhamar feledjük. Kis

id múlva Sz. Jakab lakói már nem beszél

tek régi káplányukról s megszokták az újat

s az esperes, kinek mulékony szánalma már

rég elpárolgott, Harteckkel való bánásmód-

ját most már egészen helyesnek tartotta és
|

nem törte többé fejét rajta és az sorsán.

Az orvos házában Harteck neve soha sem

hallatszott s legalább külsleg úgy látszék,

mintha e hajlékba a pap távoztával ismét visz-

szatéiT volna a régi béke. Az apát természe-

tesen nem ámithatta el gyermekének látszó-

lagos nyugalma. Sokkal jobban ismerte Paulát,

hogysem ne tudta volna, hogy nem tar-

tozik azok közé, kik felednek, meil némák

maradnak. De minek is a sebet bántani ?

Hadd vérezzék csak csöndesen; a mindent

enyhit id ezt a sebet is begyógyítja.

Paula csöndben élt tovább, sokat foglal-

kozott a háztartással, húgával, atyjával, és

mindenki iránt szelíd és béketürö vala. Ha
egyesek néha részint részvétbl, részint ki-

váncsiságból és nem ritkán gonoszságból a

papról kezdtek beszélni s e közben ostoba,

kiliivó tekintetökkel a leány arczára bámul-

tak, Paula nyugodtan és szelíden felelt és

egyedien vonása sem árulta el, hogy nagyon

jól tudja, miért beszélnek az emberek oly

gyakran éppen vele. a távollev fell. A temp-

lomba csak olyan idtájban ment, mikor tudta,

hogy az Isten háza csaknem üres; akkor

aztán az egyik mellékoltár elé térdelt, hom-

lokát s kezeit a rácsozatra támasztá s elgon-

dolkozott, elgondolkozott, elgondolkozott. . . .

Imádkozni csak ritkán tudott; ha igen, akkor

csak értté történt . . . hogy engedje Isten,

hogy György feledni tudja öt . . . magának

azonban nem kérte azt. Tudta, hogy ez a

kérelem nem teljesíthet.

Kezdetben Paula nagy nyugalommal vi-

selte el György távozását, ügy tetszék neki,

mintha el nem távozott volna, mintha vissza

kellene jnie. De midn nap múlt nap után,

hét hét után, s semmi hirt sem hallott felle

;

midn mindig hasztalan várakozott rá, vagy

tle valami jelre — iszonyú ürességet kez-

dett szivében érzeni
;

lassankint világossá

lön eltte, hogy teljesen és örökre elvesz-

tette t, hogy liiába várakozik rá .... és

úgy tetszék neki, mintha minden kihalt volna

körülötte és benne. Mit csinál? Hogy folynak

napjai ? E kérdésekkel kínozta agyát. Gyak-

ran munkaközben felugrott székérl s kezét

ajkaira szorítva félénken hallgatózott ....
«Felém vágyakozik, hiv engem, nem tud el-

feledni engem», gondolá aztán. «Én érzem,

s ez az, mi úgy fölver s felé vonz ...»

« Miért vagy oly szomorú, Paula ?» kérdé

a kis Tini több Ízben. Mit mondjon hugocs-

kájának? «Majd ha nagy leszel, megmondom*,
viszonzá egykor. «Most még nem értenéd

meg».

Perkonnal ritkán találkozott. Kerülni

iparkodott öt, és az — nem látogatta meg
Paulát. kSok jót hallott felle — hogy mily

buzgó, mily szigorú erkölcs s derék ember,

s hogy az esperes mily sokat tart felle . . .

de mindez a dicséret nem hangolta öt barát-

ságosabbra iránta. St ellenkezleg! Nem
volt-e ez által a másik mellesleg kicsinyítve?

Azt senki sem dicsérte, pedig mindenki sze-

rette öt. De csak azt papolták utána, a mit

az esperestl hallottak, liogy Harteck nem

volt igazi pap, hogy nagyon világi gondola-

tokon járt az esze . . , holott az uj káplány

— igen, az volt csak az ember! Kissé talán

szigorú, de legyen is a pap olyan, mert az

olyan iránt legalább tisztelettel viseltetnek,

mig a másik . . . annak mindig az asszonyn-

kon járt az esze; kár, hogy pap lett belle.

Paula titkos haragot táplált a liatal, szke

pap iránt, s hogy Harteck barátja volt, még

jobl)an elkeserítette t iránta. Neki szabad

volt szívességet tenni, vele érintkezni, barát-

ságát nem kellett félénken rejtegetnie, mig

Paulának minden szeretetét szivébe kellett i’ej-

tenie s némán elnéznie, mint sorvad el hasz-

talanul és magánosán kimondliatatlan sze-

relme.

Egyszer Paula a kertben sétált s látta,

hogy a fiatal káplány föl- s alá járkál eltte.

Néha-néha megállt, körülnézett, úgy látszék

vái' valakire . . . Paula feléje közeledett.

Perkon megpillantá t, köszöntve nyúlt ka-

lapja után s a keritésliez ment.

«Talán akar valamit tlem szólitá meg

üt Paula.

«Nem valami különöset*, feleié amaz.

«C.'=ak azt akartam kér.'ezni, hogy egészen

abbanhagyta a tem|)loini éneket? az esperes

ur minap beszélt róla ...»

Hogy ezt mondja neki, bizonyosan nem
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a;^ért jött. De Paulának nem volt kedve ke-

zére járni.

«Rekedt vagyok s nem bírok énekelni*,

ez volt az egész a mit válaszolt.

«Harteck barátom ...» ö, s nem Paula

pirult el, midn e nevet kimondá — «még

most is rajong a kegyed éneke után. Az

embereknek Kesztenben hasznavebetetlen,

rosszul iskolázott hangjuk van».

Paula e szavaknál olyasmit érezett,

mintha a válaszfal közte és Perkon között

hirtelen ledlne; tehát azért jött, hogy neki

Györgyrl beszéljen . . . vájjon habozhatott-e

még? Hiszen egész szive azért sóvárgott,

hogy felle halljon valamit.

«Hogy van barátja?* kérdé reszket

hangon.

«Köszönöm, elég jól», feleié Perkon a

hozzá intézett kérdés által láthatólag köny-

nyebbülten. «Nem rég kaptam tle levelet.

Talán olvasni akarja . . .?»

«lgen», mondá Paula. Most már tudta,

hogj^ Perkon az szomorú titkába be van

avatva, és is félre tett minden színlelést.

A pap átnyujtá neki a levelet, s mig Paula

olvasott, az utczán lefelé nézett.

«Azt Írtad, hogy hivatásod kötelmei

egyelre lehetetlenné teszik, hogy meglá-

togass*, Így hangzék a levél, «igy tehát

nolens volens a hitvány irka-firkához kell

folyamodnom, hogy veled érintkezzem. Elég

nyomorult segédeszköz, kedves Joachim, mely

alig képes kielégíteni. Neked megvallom,

hogy minden nap azzal a reményvel kelek

föl, hogy netalán eljösz és naponkint száz-

szor végig nézek az utón .... de hiába.

Hogy mit teszek és mivel foglalkozom? Ah,

kedvesem! mit tegyek, mit tehetek? Hiszen

tudod, milyen a mi életünk. Keszten bármily

kis fészek is, elég dolgot ád. A lelkipásztor-

kodás igen terhes, mert mindent magamnak

kell tennem, s a templom lakásomtól jó tá-

vol esik. És az én községem fülig szerelmes

a búcsúkba, és ezeken természetesen mindig

részt kell vennem. De azért az embereknek

mégis rosszul megy a dolguk, szegények és

a föld füvön kívül mást nem terem. A fiatal-

ság mint béres vagy szolgáló a gazdagabb

szomszéd falvakba szegdik, a vének és há-

zasok otthon maradnak s ezer gonddal ten-

getik át életüket. A férfiak némi tej- és sajt-

kereskedést znek, az asszonyok fonnak, hí-

meznek, szalma-kalapokat fonnak. Betegek

és hülyék elszomoritóan nagy számmal van-

nak. A betegek igen jámborak s szívesen

veszik, ha meglátogatom ket; én kedvüket
' töltöm s vigasztalom ket, a mennyire tlem

I

telik, s már nagyon megszerettek. Különíísen

' sajnálom a gyermekeket. Ezek a szegény

j

porontyok egy órányira kénytelenek az is-

kolába szaladni, s ha nem kellene attól tar-

tanom, hogy az által kellemetlenséget sze-

rezhetnék magamnak, örömest tartanám ket;

legalább a legkisebbeket és gyöngébbeket.

De akkor nyilván az lenne a mondás, hogy

a kicsinyeket «el akarom butítani*, és oly

dolgokba ártom magam, a melyekhez semmi

közöm. Tudod, hogy a tanító urak mint

gondolkoznak fellünk. Azért inkább abban

hagyom.

Itt alkalmam van azt is tapasztalni, mi

a szegénység. Mig elöljáró alatt álltam, nem

tudtam, mily szegény voltam, mert a ház-

tartás kiadásaira semmi gondom se volt.

Csak ruházatról, könyvekrl, kótákról, stb.

kellett gondoskodnom, s erre szükes jövedel-

mem mindig kifutotta. De most mindent ve-

gyek, mindenrl gondoskodjam, és jövedel-

mem átkozott kevés. Én, úgy szólván, a

legkínosabb helyzetben vagyok . ! . . Az én

legényes gazdaságomat még is csak be kel-

lett rendeznem, még sok minden hiányzik, s

gazdasszonyom minden nap azon sii)it, hogy

ez meg az kell ... de a pénzbl kifogytan?.

De azért összetett kézzel kérlek, hogy az

Isten szerelméért pénzt ne küldj. Neked is

kevés van és szükséged van rá, s különben

se tudom, mikor adhatnám meg. Majd csak

megleszek valahogy. S az emberek oly fur-

csák, hogy azt hiszik, hogy pénz dolgában

meglehetsen állok, és nem ritkán az a sze-

roncsétlen gondolatuk támad, hogy kegyes

adományokért folyamodnak hozzám. Ha ezek

a szegény, szorultságban lev emberek nem

nyujtatának oly szánalmas látványt, jót ne-

vetnék az ilyen föltevéseken. Én édes-örö-

mest adok — de nekem is élnem kell, és

biztosíthatlak, hogy elég rosszul élek. El-
döm olyan zöldségfélékkel kereskedett — de

én azt tenni nem tudom. Nyíltan megvallva,

szégyellem tenni. Inkább magam lakom jól

fzelékkel — mert a hús itt különben is

ritka és drága.

Az én jó községem egyáltalán minden

képzelhetre fölhasznál. Az emberek, mint

minden paraszt, haszonlesk, kapzsink, s ha
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valamit tudni akarnak, lionzáin ford Inak,

ki minden felvilágositással ingyen szolgál.

Gyakran birónak is megválasztanak — hi-

szen a parasztok mindig pörlekednek egy-

mással és egymást kölcsönösen rá akarják

szedni — ilyenkor aztán el kell döntenem,

kinek van a pörlekedk közül igaza, és ki-

nek nincs. Részreliajlatlanságomról meg van-

nak gyzdve s az én Ítéletem egy krajczárba

sem kerül — ez a fdolog. De vastag nya-

knak és önfejek az én juhocskáim — jó

sok türömolaj kell hozzá, hogy az ember el-

bánjék velk. És nem lehet bizni bennök.

Szememben igazat adnak, de alig fordulok

egyet, már az ellenkezt teszik. Talán bolond

is vagyok, hogy jó és balsorsuk ii'ánt érdek-

ldöm; de szeretném, hogy békében éljenek

egymással, hogy okosabbak legyenek. A mi

az egészség ápolását illeti, arról fogalmok

sincs. Ezt a gyermekeid sinylik meg legjob-

ban
;
a szobákat a friss levegtl gondosan

kímélik, az ablakok következetesen csukva

vannak s a testi tisztaság egészen fölösleges

dolog; az embei-ek alig mosdanak najjonkint;

a nk csak vasárnap íésülködnek. Hát ne bo-

londuljon meg az ember! De beszélj velk!

Túlzónak tartanak, ha valami tanácsot adok

nekik, és alattomban nyilván kinevetnek. A
gyermekek kicsinyek és gyöngék korukhoz

képest, a nk id eltt elhervadnak s össze-

mennek, ritka hajuk s rossz fogaik vannak

. . . ezek a határtalan butaság következmé-

nyei. Gyakran egészen csüggeteg vagyok

;

talán, idvel. — Nagy Isten ! mi mindent

nem vártam én az idtl! Talán ez alkalom-

mal mégis hathatósabb lesz, mint a milyen

eddigelé volt.

Egészségem most trhet, ámbár több-

nyire lankadtnak s fáradtnak érzem maga-

mat; kivált a predikáczió fái'aszt ki. Még a

zongorán se szabad nagyon szorgalmasan

játszanom, pedig az a legkedvesebb foglal-

kozásom. De sokat járok a szabadban s Czé-

zár folytonosan kisér. Köhögésem szünfélben

van, s hangom se olyan rekedt, mint elbb

volt s egészségesebb színben vagyok. Derék

gazdasszonyom, ki hiven ragaszkodik hozzám

s testi javamról lelkiismeretesen gondoskodik,

minden nap valami hízelgt mond kinézésem

fell. Mindezt azért Írom, mert tudni akar-

tad, s ezt el is hiheted. Tudod-e, hogy mái-

két hónapja múlt, a mióta nálam voltál?

Szerezz hát szabadságot s jöjj, nézd meg

barátodat. Vagy legalább irj minél elbb s

jó részletesen, hallod-e Joachini? Én kimond-

liatatlanul vágyakozom utánad.

Ezer üdvözlettel

H Györgyödy>.

(Folyt, köv.)

A lejárt évnegyed, illetleg félév vé-
gén tisztelettel kérjük a «Koszoru» olva-
sóit, hogy az elfizetés megujitása iránt
lehetleg korán intézkedni sziveskedje-
nek, nehogy a lap szétküldése fönnaka-
dást szenvedjen.

Az elfizetési pénzek Aigner Lajos
kiadóhivatalába (Váczi-utcza 1-s szám)
küldendk.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A lipcsei «Magazin», ez az ismert német irodalmi

folyíMrat, újabban megint nagyobi) tért szentel a ma-

gyar irodalom jelenségeinek. Egyideig a budapesti

német szinház bezárása miatt, mint ismeretes, teljesen

ignorálta Magyarországot s ki is jelentette, hogy nem
vesz tíibbé tudotná'-t rólunk. De most nemcsak na-

gyobb önálló czikkeket, lianeni irodalmi birci közt

minden számban közöl tudósitáso .at in.agyar müvekrl.

A két utolsó számban példáid rokonszenvesen emlé-

kezik meg Szabó Károly «Iíégi magyar kön) vtárá»-iól,

Aigner Lajos több kiadványáról: U. Rüttner Júlia

(törvény a révben» cziraü regényérl, .fancsó «Kölcsey

életé« rl, stb. Gyry Vilmosról, Szilágjd Sándor

((Bethlen Gá,bor»-áról, a drégeli emléklapról, akadé-

miai ülésekrl stb. Látszik, hogy e tud ''si(ások nieg-

bizható jóakaró toliból erednek. Eay másik német

folyóirat, a «Berliner Monatshefte» pedig, mint köve-

tend példára hivatkozott a budapesti nemzeti .sziri-

házra, mely" Sardou »Theodorá(( ját nem adja el, raig

Németországon sok helytt szerezték meg a m el-

adási jogát.

Az ((Aranyember» múlt hó 26-áu került színre

Gráczbiin. Mint Írják, a szinház zsúfolásig megtelt,

legnagyobbrészt magyarokkal, mert a gráczi júniusban

a világ minden kincséért se menne színházba. Termé-
szetesen a közönség igen sokat tapsolt, de ez mind
Jókainak szólt s nem a szereplknek, akik rosszul

Játszottak. Sok apró hiba is boszantotta a hozzáértket.

Uj könyvek. «Magyarországgyülési emlékek, tör-

téneti bevezetésekkeb) az akadémia megbizás_ából szer-

kesztik Fraknói Vilmos dr. és Károljú Árpád dr.

kilenczedik kötet 1598—1601. Kiadja a magy^ tud.

akadémia, — ára 3 frt. — «Archaeologiai értesít®
— a magy\ tud. akadémia arch. bizottságának köz-

lönye. Szerk. Hampel József. V-ik kötet J ik szám.

Ára ? — ((Tisztességes asszonyok)) — irta Márkus
József. Budapest, a szerz sajjitja, — ára 1 frt. —
((Varsányi Gyula költeményei)) — Budapest, Neuwald
Illés könyvnyomdája. Ara 1 frt 50 kr.

Lapunli 1-sö félévi tartalomjeyysélce a jelen

ssátn mellélcleté.t hépesi.

Szprko^;zlö ; Ábrányi £mil. — KíaíH>: Aigrner Lajos.

I’allas részvóny tár.sasAR nyonulája.
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TOLNAI LAJOS, A REGÉNYÍRÓ.
Irta ; Bodnár Zsigmoud.

I.

Egy id óta uj irány és némi lendület

mutatkozik elbeszél költészetünk terén, me-

lyet épen nem tulajdonitimk az u] szerzi

jogról szóló törvénynek, mert a mi lelkes,

hazafias szerkesztink egy szikrával sem let-

tek fösvényebbek a más országi regényirók-

kal szemben, most is többnyire szenzácziós

külföldi regényekkel tömik tele tárczáikat,

melyek igen sokszor nem épen kedvez for-

ditásban látják meg a magyar nap világát.

A lendület régibb, mint a szerzi jogról

szóló törvény, régibb a magyar országgylés

gondos alkotásánál, óvó intézkedésénél. Pár

évtizedre vihetjük vissza els jelentkezését,

mikor azon jelesünk nevével találkozunk, kit

dolgozatunk homlokára irtunk. Elmondhatni,

hogy Tolnai Lajostól kezddik az uj irány

hajnalának hasadása.

Tolnai (családi néven Hagymási) Lajos

1837-ben született GyÖrkényben, Tolnámé-
j

gyében. Édes atyja a kis község jegyzje

volt. Szkös viszonyai és kora halála miatt '

nem sokat fordithatott gyermekei nevelésére,

a gondos anya azonban nem nyugodott, mig

Lajos fia el nem végezte a kis-gyönki gim-

názium osztályait, honnan Nagy-Körösre, majd

Budapestre került, hol végig tanulta a re-

formátus theologiai tanfolyamot, 1860-ban pe-

dig az itteni református gimnáziumban a

magyar, utóbb a latin és görög nyelv tanára

lett 1868-ig, mikor els lelkésznek távozott

Maros-Vásárhelyre. Tizenhat nehéz évet töl-

tött Erdély e magyar városkájában, küzdel-

mes évek voltak ezek, melyek ép annyira

sújthatták a papot, mint hiveit, mig végre

szakitásra került a dolog és ma ismét a f-

városban mködik, már nem mint a vallás

jámbor apostola, hanem az elbeszél költé-

szet nagy tehetség munkása.

II.

Sajátságos helyzetbe jutott a költ ma-

rosvásárhelyi tartózkodása alatt. Habár elis-

merték jeles papi tulajdonait, mégis üldözték,

mint a vallásos rajongás nagy apostolait

minden idkben. Ha egy ily apostolnak sike-

rült kezébe keríteni a hatalmat, akkor

uralkodott nem egyszer tzzel és vassal, mint

Kálvin, Melius Péter stb., ellenkez esetben

vagy menekülnie kellett, vagy mint Savona-

rola a máglyán végezte be küzdelmes életét.

Csakhogy Tolnai nem izgató beszédekkel há-

borította fel befolyásos hiveit, nem a szószék

megrendít hatalmával támadta meg az isten-

teleneket, a gazokat, a gonoszokat, e téren

szelíd volt, mint a legtöbb mai egyházi em-

ber, nem követte a jezsuiták és más tüzes

papok modorát, hanem regényei- és beszé-

lyeiben rajzolta ket, a kik azután magukra

ismertek a tükörben, az eléjök tárt képekben.

Természetesen csak egy-két vonást me-

ríthetett életökbl, a többit ismét máshonnan

vette, de az mindegy volt a szegény leraj-

zolt emberre, boszuság fogta el a lelkét és

nem volt fegyvere, hogy megtorolja a poétát.

Pedig alig járhatott el a költ máské-

pen. Neki modellre volt szüksége és onnét

vette ket, a hol találta. Hogy modellre van

szüksége a festnek, szobrásznak, ezt ma min-

denki elismeri. Róma egyik piaczán egy se-

reg mindenféle ember álldogál és várja a jó

szerencsét, hogy nehány órára felfogadja va-

lamely mvész. Tény, hogy azóta fejldött

annyira a festészet, a szobrászat, mióta mo-

delleket állítanak maguk elé a festk és

szobrászok és azokat nézve teremtik meg a

maguk remekeit. Valaha ez is máskép volt.

A vallásos középkor festje és szobrásza nem
leste el a modell titkait, nem tanulta az em-

beri test idomait közelebbrl ismerni, meg-

elégedett azzal, a mit emlékezete megrzött.

Ez azonban édes-kevés volt.

Mikor már minden fest és szobrász mo-
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delieket használt, az elbeszél költ még nem

tartotta érdemesnek il^^enekhez folyamodni.

Szépen, merészen megalkotta meséjét, e me-

sébe beléhelyezte fantáziája embereit, kiosz-

totta szerepeiket, az egyik önfeláldozó, nagy-

lelk, a másik irigy, önz ; a harmadik sz-

zies tiszta, a negyedik kaczér, buja
;

az

ötödik komoly, erélyes, a hatodik hitt, gyönge

stb. volt. Eendesen egy szenvedély izgatta

és vezette ket, a fajt, a tipust képviselték,

nem lakozék bennök egyéniség, legtöbbször

élettelen önmozgó figurák valának, melyekkel

azután csodadolgokat hajtott végi’e a költ.

Némel5dk óvakodott ugyan attól, hogy nagy-

lelk tettet kövessen el önz hse, a gyá-

vaság hibájába essék a merész, a bátor és

efféléket, bár ez is megtörtént nagyon sok-

szor; de az emberi lélek és lét titkai isme-

retlenek valának elttök.

A múlt század közepén uralkodó böL

csészét! világnézet sem igen kedvezett az

elbeszél költészetnek. A költk agy mint a

bölcsészek saját agyuk képzeldése szerint

akarják újrateremteni a világot, gyökerestl

felforgatni az állam alkotmányát, reformálni

vagy kiirtani a vallást, meghonosítani az

érzés, a gondolkozás, a szólás és irás sza-

badságát. Az ily emberek nem látnak, nem

hallanak, nem vesznek észre. Elttük áll a

képzelt ideál, ezt akarják megtestesitni. Ha
elbeszélnek, ha regényt Írnak, nem látják az

egész embert, nem saját bens természetkbl

fejlesztik ki egyéniségét, hanem az ideáikat,

örömeiket és fájdalmaikat diktálják belé al-

kotásaikba.

Még a bölcsészeti világnézetben, az em-

beri ész erejében, a forradalom hatalmában

való csalódás sem aratott nagyobb sikert az

elbeszél költészet terén. Osszián ködképei,

Rousseau s mások elbeszél mvei nem egye-

bek, mint kétségbeesés a fölvilágosodás ered-

ménytelenségén s ily hangulattal nem adatott

meg a költnek, hogy elénk tárja az egész

embert a társadalomban.

Termékeny elbeszél költészettel a tör-

téneti világnézet uralomra jutásakor találko-

zunk. Ennek uralma alatt irta Walter Scott

gyönyör regényeit, melyek mind forma, mind

jellemzés tekintetében az elbeszél költészet

nagy alkotásai. Mveiben igazi emberekkel

találkozunk, emberek, a mink voltak, van-

nak és lesznek. A késbbi romantika ugyan

nem talált bennök elég bels világot és e

vádat követire alkalmazva ma is hallani,

bár majdnem oly kevés igazsággal, mint

Walter Scottra, ki például fleg azért nem
tetszett Carlylenak, mert nagyon erteljes és

egészséges ember volt egy költnek. Igaz, az

uj romantika költi épen nem voltak ily

egészségesek, de elbeszéléseikben meg is érzik

az üres ábrándozás, az Ízetlen szenvelgés,

beteges szentimentalizmus befolyása.

Nagy társadalmi átalakulás nem kedvez

az elbeszélés egyszerségének, természetes

igazságának. Ilyenkor az egész világ uj esz-

mékért lelkesül, elragadtatásra hajlandó. Ily

hajlandóság honosította meg a szabadságot,

keltette életre a filozófiát, hajtotta végre a

nagy magyar nyelvújítást, regenerálta nem-

zetünk életét, átplántálta a nyugati czivili-

zácziót, felszabadította a jobbágyokat, eman-

czipálta a zsidókat, akarta létrehozni a ka-

tolikus autonómiát s több effélét. Nem csoda,

ha még másoknál ersebben éi'zi az exaltá-

czió nyomását a költ és jobban szereti a

lantot, mint a nyugodt elbeszélést. Vagy ha

mégis elbeszélésre adja a fejét, mveiben nem
életképes karakterek, hanem felfújt alakok

szerepelnek. A harminczas és negyvenes évek

elbeszéli nagy tehetségk mellett sem igen

Írtak oly elbeszéléseket, melyek maradandóbb

nyomokat hagynának az olvasó lelkében. Ér-

dekes, hogy a mi Arany Jánosunk csak a

szatíra nyelvén tudott szólani a negyvenes

évek mozgalmairól és késbb A nagyidat

csigányol'ban magáról a forradalomról is.

üjabb idben bizonyos nyugalom állott

be a szellemi világban. Hanyatlóban vannak

a liberalizmus fényes napjai. Politikánkban

és összes társadalmi tevékenységnkben a

józanság, a czélszerség, az okosság, a helyes

számítás az uralkodó. Egy csomó linguista a

nyelvújítás hódításait akarja megsemmisíteni,

egy sereg politikus Palaesztinába kergetné a

zsidókat, mások a középkori czéhekért bu-

zognak, sokan a váltók, a kamat szabadságát

és a földbirtok elaprózását szeretnék meg-

szorítani s hasonlókat. Mindenfelé paktálni,

minden érdeket kielégíteni iparkodnak. Senki

sem hisz a nagy eszmékben, a dagályos szó-

lamokban, lenézéssel szólanak a letnt idk
egyoldalúságairól, helytelen idealizmusáról.

Nálunk az uralkodópárt liberális volna ugyan

nevénél fogva, de az liberalizmusa is a

kor nyomása alatt áll, mely békés lábon akar

élni a papsággal úgy, mint a hitetlenség
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apostolaival, az ortliodoxokkal iigy, mint a

neológokkal, a demokracziával úgy, mint az

arisztokracziával, szóval a társadalom minden

számbavelietö tényezjével.

Ez a kiegyenlít irány nem termékeny

nagy eszmékben, kedveztlen az ideák apos-

tolainak, nem való az ódának, hanem annál

jobban szereti az elbeszélést, melyben a költ

tárgyilagosan fogja fel és adja el az emberi

természetet a maga egészében.

Valóban talán soha sem volt a világnak

annyi jeles elbeszélje, mint jelenleg van s a

közelebbi idkben volt.

III.

A szellem, az erkölcs világában nem oly

kizáró az általánositás, mint az anyagiban.

Vagy pedig az egyes politikai irányok, tár-

sadalmi mozgalmak némely országban ko-

rábban kezddnek, mint másutt, a reakczió

hamarább jelentkezik, mint más földön, pél-

dául Dickens, a nagy regényiró, a manches-

terizmus hatalmas ellensége, a parlamenti

liberalizmus ostora épen akkor irta legtöbb,

legszebb mveit, mikor a liberalizmus min-
[

denfelé hóditott, st ma is az kormányozza
!

a britt szigeteket és mérhetetlen gyarmatait.
|

Valószinü azonban, hogy ott is beköszönt a
j

reakczió, mely uralkodni kezd a szárazföldön

és Így hazánkban is, hol már egyetlen bef-
j

lyásos államférfi sem merné ismételni Deák

Ferencz tiz év eltt mondott fenséges be-

szédjét a vallásszabadság dolgában.

A mostani reakczió okainak kutatása

nem a mi feladatunk, csak jelezni kívántuk

az eszmék és irányok közötti összefüggést.

Térjünk át a mostani irányra az elbe-

szél költészet terén.

A jelen irányt realisztikusnak szokás

nevezni, mert — mint mondják — érzékkel

bir a való iránt. «Hajdan — mondja egy

franczia realista regényiró — nem lehetett

nagyobb dicséretet mondani az elbeszél köl-

trl, mint hogy képzel tehetsége van. E
dicséret ma olybá vétetik, mint valamely el-

ítél bírálat ».

Van azonban a mai regényíróknak is

képzelötehetségök, meg vagyok gyzdve,
hogy a mostani regényírók is tudnának ér-

d“kfeszit mesét teremteni, csodálatos figu-

rákat alkotni, a kik rémes históidák hsei

lehetnének, csakhogy elfordulna tölök a m-
velt olvasó közönség, mely bírálatában egé-

szen a lélektani alapon áll s ezt várja köl-

tjétl is. Ma szintén tudnák pszichológiai

képtelenségekkel traktálni az olvasó világot,

meg is teszik a gyöngébb belletristák, csak-

hogy senkinek sem kellenek mveik.

Hát mi által óvják meg magukat az ily

tévedésektl? A modellek által. Alakokat lát-

nak az életben, kiket könnyen lehetne regé-

nyeik hseivé tenni. Közelebbrl vizsgálják

ket, ellesik jellemz sajátságaikat, obszer-

válják és analizálják jellemöket és azután

hozzáfognak a regényíráshoz. Talán már a

közepén vannak müveiknek és mégis csak

sejtik, de nem tudják, hogyan fog végzdni,

meghalnak-e hseik vagy élve maradnak, irás-

közben támadnak az újabb bonyodalmak, h-
seik jellemének fejldése újabb zavarokba

keveri ket, mig végre kivergdnek belölök

vagy elvesznek bennök.

A modellkeresés azonban sok hátránnyal

van összekötve. Az olvasó mindig a regény

hse Illegett álló él alak után kutat. S ha

kis városban lakik a regényiró, ha leginkább

ennek társadalmában mozog, egy-két vonás

megtalálásával mindjárt rámutatnak az ere-

detire. így járt Tolnai Lajos Maros-Vásár-

helyt laktában, mikor mindenki ujjal muta-

tott regényeinek hseire, mi által tarthatat-

lanná lön a poéta helyzete.

Pedig nem, vagy csak kevés igaza volt

a közönségnek, mert, mint nagyon jól mondja

Spielhagen, a német regényiró, hogy azok a

való alakok emlékeztetnek ugyan a költiekre,

de sohasem fedték be egymást teljesen, majd

hiányzott belölök valami, majd meg több volt,

mint a mennyit a modell tárt fel.

ív.

Sok évvel ezeltt egy kitn természet-

tudóssal beszélgettem a regényírásról, ki er-

sen vitatta, mily könny egy regényt csi-

nálni. S csakhamar elmondott elttem egy

érdekes mesét, melyet nem ártott volna fel-

dolgozni, én legalább biztattam, hogy pró-

báljon szerencsét az elbeszél költészet terén

is. Talán sikerül. A tudós azonban nem vágta

e kemény fába fejszéjét. Megelégedett a tu-

dományadta babérjaival és állása dús jöve-

delmével, nem kívánkozott a regényírás kétes

és valóban nyomorúságos honoráriuma után.

De ha már azeltt is nagyon könnynek
tarthatták a regényírást, mikor a költ meg-

ereszthette fantáziája gyepljét, mennyivel
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könnyebb lehet most a regényírás, mikor az

életbl veszi a költ jellemeit és meséjét,

mikor jóformán eltte állnak az alakok és a

történet, csak le kell ket kapni.

Nagy tévedés biz ez. Ugyan kérdezzétek

meg a festket és szobrászokat, vájjon köny-

njmbb e nekik szép képeket és szobrokat
j

teremteni, mióta modellek után dolgoznak.

Mindannyian a természet, a való követi,

mindnyájan a reált keresik, csak hogy meg-

találják-e? Bizony kevesen. Igen kevésnek

adatott meg a képesség : elsajátítani, ellesni

a természet igazságát, a valót.

Már a XVII. század jeles kritikusa, Boi-

leau, kimondotta, hogy csak az szép, a mi

igaz, csakhogy annyiszor emlegették az esz-

ményítés, az idealizálás szükségét, hogy alig

maradt valami a valóból. Utánok mondotta

Arany János:

Nem a való hát, annak égi mássa

Lesz, a mitl fngg az ének varázsa

;

E htlen hivség, mely szebbit, nagyit,

Sulykot bizony nem egyszer elhagyit

!

Ez alkonysugár, mely az árnyakat,

E köd, mely nöteti a tárgyakat,

E fénytördés átlátszó habon,

E zöld, ess lég egy május-napon,

Ez önmagánál szebb, dicsbb természet

Egy szóval — a költészet.

De ha kérdjük, mi az az eszményítés?

ahány eszthetikus, annyifélét mond, úgy hogy

például Tainenél már csak a jellemz vonások

megtalálására sülyed le.

Honnan e különféleség ? Egyszeren on-

nét ered, hogy minden úgynevezett emberi

alkotás, min a jog, az erkölcs, a vallás, a

filozófia, a nyelv, a mvészet örökös válto-

záson megy keresztül és a különböz idk
gondolkozói nem mások, mint az akkori fel-

fogás tolmácsai s igy nem csoda, ha a rea-

lisztikus idk kritikusa, Taine, egészen eltér

egy La Harpe, egy Schiller, egy Schlegel fel-

fogásától.

Semmi sem volna könnyebb, mint végig

menni az Ízlés egy század alatt mutatkozó

változásain, ez azonban nem tárgya dolgoza-

tunknak, nekünk most csak a jelen irányhoz

van közünk, melynek egyik képviselje el-

beszél költészetünkben Tolnai Lajos.

(Vége köv.)

HA A KIRÁLY ITTHON VOLNA.

Ha a király itthon volna.

Jobb volna az ország dolga.

Nem törnének annyin rája.

Nem volna oly bús, oly árva.

Ott laknék az si várban,

A budai palotában.

Ott megtudná : merre vannak

Ellenség! a magyarnak ?

Messze láthat a szem onnan,

Kik a hivek látja nyomban.

Röpte elszáll nagy határig.

Egészen az Adriáig.

Megismerné ott azonnal

A czudart, ki rosszat forral

:

Villámokat szórna rája . . .

Ütne annak végórája.

Megtisztitná e szép földet

A gaztól, mely mindent ellep,

Uralomra tör merészen.

Azt se tudja, mi a szégyen.

Lenne tudom, megint élet,

Virulnának az erények.

Uj nap sütne az országra.

Alig ismernének rája.

Fecske, gólya itt telelne.

Szebb országra úgy se lelne,

A fuvalom innen szállna

A világ négy tájékára.

Magyarország szép földjére

Az a kék ég hajlanék le,

A mely látta Lászlót, Kálmánt,

Nem ismerte még az ármányt.

Adott fényt és dicsséget.

Hivatást a magyar népnek,

Bajaiban kézen fogta,

Harczaiban pártfogolta.

Sirjaikból kikelnének

Eégi régi szent emlékek,

A nemzetet általhatnák,

Ifjúságát visszaadnák.

Ha a király itthon volna.

Neki se vón’ annyi gondja

;

. Magas Tátra a határon,

rt állana télen, nyáron.

Várlakából gyönyörködve

Nézne a szép ifjú földre.

Olyan boldog se volt még . .

.

Többé el se kívánkoznék.

Dalmady Gyz.
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PAR-FORCE.
Elbeszélés.

Irta: Malonyay Dezs.

(Folyt, s vége.)

III.

A KILL.

Ezeltt eg-y hónappal épen Így ültek

együtt mind a hárman, csakhogy most Anda-

házy komornyikja forgott a veszélyben és

szidta a keverést.

— Látott már valaki ilyet ! Bérezi,

irigylem a szerencsédet. Megengeditek, de csi-

náljunk valami okosabbat.

S mentek a társalgóba okosabbat csi-

nálni. A nagy terem majdnem egészen tele

volt, s a nagy dohányfüstön keresztül nézve

a szanaszét hever, ülve, állva társalgó cso-

portokat, önkénytelenül eszébe jut az em-

bernek Arany János « Családi kör»-ének ha-

todik sora.

Niki negyedmagával vitatta a vörös frakk

elkelségét s jósolt neki nagy jövt, mit a

többiek is helyben hagytak, csak a hozzá

való mellény szinét illetleg voltak némi vé-

leménykülönbségek.

Egy a három incroyable közül a fehéret

találta volna a piros mellett ellenállhatatlan-

nak, ezen azonban, a másik kett szerint)

már mértföldnyiröl érzik a bourgeois szag.

— Hát te Aurél, mire szavazol ?

— Én, — szólt kis arany burnótszelen-

ezéjét forgatva Aurél, — tudjátok, hogy imá-

dom a rococot.

Mindnyájan olyan arcczal néztek Aurélre,

mint mikor egy még mindig szép asszonynak

a leánya szépségét magasztaljuk.

— Te talán az allonge-parókát is sze-

retnéd salonmássiggé tenni, — gúnyolódott

Andaházy.

— Ah fidonc ! Abban is csak a rococot.

Az valami pompás ! Tudjátok No nem

!

Olyan valami egyforma elkelséget kölcsö-

nöz az arcznak, Nyilt marad a homlok. Azaz

pardon! No ezt épen nem minden ember,

akarom mondani, nem minden férj szeretné.

Ugye Bérezi?

A három beavatott elmosolyodott, csak

Nádassy báró arcza nem akart sehogysem

mosolyra vonódni.

— Bérezi! — szólt Andaházy, — látva

most téged, két kép jut eszembe. Ott van

minden mkereskedés kirakatában. Két barát-

quardián, azaz egy, de két poziturában. Az

egyik élvezettl ragyogó arczczal, csillogó

szemekkel, mohó vágygyal az ajkakon fa-

csarja osztrigájára a czitromot. Bánom, hogy

egy hónappal ezeltt, mikor bemutattak an-

nak a szép lánynak, meg nem vettem a szá-

modra. Milyen helyzetszerü volna most a

másik, ki a villájára szúrt salátán hernyót

talál. Oh, ha látnád! De nálad Aurél szokott

lenni zsebtükör. Add csak oda Berczinek.

— Ne boszants Laczi!

— De hát mi bajod? Ahá! Sejtem már.

Valószinüleg rájött a más mennyasszonya,

hogy az N. B-bl bárói horonával sokkal szebb

monogramm készithet a kelengyére, mint a

szimpla B. B-ból.

Olyan jóízen kaczagtak ezen a beava-

tottak, mig a többiek kíváncsian kérdezget-

ték Berczitöl, hogy : mi az ? kirl van szó ?

valami pikáns történet ? Mert semmi se na-

gyobb keletit a kaszinóban, mint a cronique

scandaleuse.

Valaki, a ki háttal ült nekik, zsölyéjét

közelebb gördítette hozzájuk és ugyancsak

nyomkodta a havannáját. Valószinüleg nem

szeleit.

Bérezi bizony nem sokat kérette magát.

Pád hangon, mintha valami vadászkalandot

mesélne el, melyben ö járt pórul, adta el
az egész — szerinte — komédiát, nevet nem
említve. Hogy kaczagták a szerencsétlensé-

gét! Annak az urnák ott a hátok megett

sehogysem akart szelein! a havannája.

— No ja! Hát hogy az ördögbe ne bo-

szantaná az embert, — folytatta Nádassy

báró. — Ilyen még nem esett velem. Voltam

már rókavadászaton, ahol ledobott a lovam,

kihevertem, de ahol engem fogott volna meg
a róka?! . . . Becsületemre, ilyen még nem
esett meg rajtam! Hogy belém bolondult?

— — ezt akartam. Hisz úgyis halálra unja

az ember magát. Premier nincs, az opera

unalmas, a balett sovány, még csak korcso-

lyázni se lehet. Medvére menjek ? Muss mán
nachsehaun, hogy az ember spleent ne kapjon.

Be hogy a jegygyrjét letegye . . . Ez már
nagyon templomszagu.

Annak az urnák ott ugyancsak pechje

van a szivarjával. Most meg a tüzes végét

nyomkodja.

— Famoz ! Most irigyeld a szerencsémet

Laczi, Szívesen átadom Bellát . .

.
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Az az ur ott görcsösen szorította mar-

kába havannáját, és úgy látszik nem érzi^

hogy megégette a kezét, hanem gyri cso-

móvá az egészet.

— de mit szól majd a vlegény?
— Azt, hogy ön alávalóan hazudott!!

— szólt dörg hangon, kirúgva maga alól a

széket az az ur.

Milyen csend lett egyszerre ! A termen

át pezsgs üvegekkel siet szolga is megállt

erre a nem saloumássig hangra.

— Ah ! c’est piqnant ! Ez mintha nékem

szólt volna!? — fordult feléje báró Nádassy.

Arczszine nem változott, — megszokott hely-

zet ez már a szoczietásban, — nyugodtan

kereste el monokliját és vérigsértó arcz-

kifejezéssel mérte végig Berczelit, íitymálólag

szótagolva: qjéle-méle!

Berczeli dühtl reszketve lépett a báró I

elé : — én Berczeli vagyok

!

S annak a vékony, czingár piperkcznek

volt bátorsága e nyomasztó pillanatban a

legkönnyelmübb hangon azt mondani erre

:

— Örvendek! — s elkaczagta magát.

Berczeli fölemelte öklét és a csomóvá

gyúrt havannát a báró arczába vágta . . .

Monoklija csörömpölve hullt le és ütdött

óralánczán függ jou-jouihoz.

Ez több volt, mint a meddig az aífek-

tált hidegvér határa terjed, de a báró meg-

mutatta, mire képes egy jól trainnirozott

világfi, felemelte karját nagy hirtelen s mint-

egy meggondolni látszva a dolgot, — Ber-

czelinek jól megtermett alakja volt, — me-

gint leeresztette.

Berczeli hidegen csak annyit szólt: —
Hotel Imperial — s távozott.

Néma csend.

Báró Nádassy elhúzta selyem kendjét

s azzal megtörölve monokliját, Andaházyhoz

fodult: — Ugyan kérlek, kínálj meg egy

czigarettel! . . .

IV.

A HALLALI.

Báró Nádassynak a segédei gróf Anda-

házy és Fawellott voltak. Pisztoly és legsú-

lyosabb feltételek.

— Jobb szerettem volna a kardot, még
náthát kapok odakinn, — szólt a kocsiban

Nádassy. Kitn löv volt. — Azután fiuk

estére nálam lesztek. Megnézzük, mit kül-

dött Palugyai. Svájczba úgyis csak reggel

indul a vonat. Hát Bella ? Nem tudsz róla

semmit, Laczi ?

— De igen. Mennek Itáliába.

— Eredj utánuk.

— Meglehet. Hátha én is!

Megérkeztek. Háromszori golyóváltás

tiz-tiz másodpercz alatt. Huszonöt lépés, öt-öt

lépés avance.

Kiálltak. Mind a kett olyan volt, mint

ha verebészni készültek volna.

Elször a formaságok, s azután :

Egy, kett, három — rajta!

Nádassy szétvetett kabáttal, teljesen kia-

dott mellel czélzott. Berczeli megtette az öt

lépést s czélzott.

— Öt másodpercz ! — szólt a vezet

segéd.

Nádassy egyet lépett s leeresztette pisz-

tolyát. Berczeli szintén. Ez már kihozta phleg-

májából. Sietve tette meg a hátra lev négy

lépést s olyan szép lövést csinált, mint a

milyenre a lövöldében azt szokták mondani:

mély lövés.

Biz az elég mély volt, Berczelinek a

jobb vállát zúzta szét.

De oda siet segédeinek vállára támasz-

kodva, bal kézbe fogott pisztolylyal ö még
szebb lövést csinált.

A lövöldében azt mondták volna rá, hogy

szeg. A monoklin keresztül fúródott Nádassy

mellébe golyója.

Andaházy s az egyik orvos siettek fel-

fogni Berczit.

— Ejnye a monoklim ! . . . Nézd csak

Laczi ... a keretének semmi baja . . . téte-

tek bele más . .

.

S az orvos konstatálta a halált.

HÁRI JÁNOS ILIÁSZA.

Irta: Seress Imre.

(Folyt.)

IV. ÉNEK.

Szent Péter ekkoron halandó mezében

Leszállóit a menybl, puskával kezében.

Gróf Pandarosz Pétert hamar fölkereste,

Szólani feléje ily szavakat kezde

:

Gróf Pandarosz Péter, beh szomorú arczod,.

A puskát kezedben, azt is minek tartod '?

Hisz nem sül el úgy sem, Zeusz úgy végezte,.

Eme puskát inkább markoljad kezedbe.
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Nézd ott Diomédet, a szörny görögöt,

Fogd rAja e fegyvert, nem mond csütörtököt

!

Szólt vala és eltnt, Pandarosz elámult.

De még jobban aztán a fegyverre bámult.

Fölhúzta kakasát, szeméhez emelte.

Vitéz Diomédet vele czélba vette.

Elröppent a golyó, Dioméd sóhaj ta.

Piros vérben úszott orra alatt ajka.

Nem talált Pandarosz, csak horzsolá brét,

Elvitte bajusza több mint fele szrét.

S melynek ki vo t csapva elbb mindkét vége.

Már csak egyik fele állott fel az égbe.

Tántorodott a hs, vitéz Diomédes,

De bár fele képe s szája is volt véres

:

Nem nyitta panaszra, jajszava nem hallszutt.

Csak igen sajnálta a gyönyör bajszot.

S ha fele elpusztult, a másik fél minek ?

Lenne csak gunyjául Trója vitézinek !

Ezt gondolá a hs s kesern mosolygott,

S Sthenelosz Miskának ily szavakat mondott

:

Ide Miska szógám, bár vérben is úszom,

Beretváld le rögtön megmaradt bajúszom !

Szólt, s Sthenelosz Miska szavát megfogadta,

Szalodott urához, fegyverit eldobta.

Kinyitá bornyuját, mindig vala abban

Jó bakához illn egy darabka szappan.

Hamar is habot vert, rá’a nagyot köpve.

Mindkét szeme lábadt tarthatatlan könybe.

Káromkodó szóval gróf Pandaroszt szidván.

Vitéz ura kardját végigfente szijján.

Beretvánál élesb vala annak éle,

(Beretválta már azeltt is véle)

Néhány pillanat még, ide oda húzta,

S dics Diomédnek nem vala bajúsza!

Gróf Pandarosz Péter hüledezve nézte.

Mit mvel merészen görögök vitéze.

Csatatér közepén, harcz zajában képes

Megborotválkozni vitéz Diomédes!

Ingerelte lelkét a rettent tréfa,

Emelé puskáját újra vévé czélba.

De Athén istenn, nagy Zeus leánya,

Elfujta a golyót, mikor jönni látta.

Hs Dioméd ekkor tekintett tükörbe,

S szörny fájdalmában csak kezeit törte.

Térdeire hullott, s kezét összetévén,

E szók hangozának csupasz szája szélén

:

Athéné istenn, mersz-e reám nézni ?

Oh meg nem ismernek görögök vitézi!

Oda szép bajuszom, a hires, a hosszú.

De elperzseljét érje fene bosszú.

Csak ez egy kegyelmet én könyörgöm tled.

Engedd, e gonoszszal még ma összejöjjek

!

Athéné kisasszony, (csak Dioméd látta)

Könyezve azonnal mellé odaálla

:

Ne félj Diomédesz, még ma éri bosszú.

Bajszod is nem soká lesz, miiven volt, hosszú.

Most pediglen arczod fektessed ölembe.

Orrod alját ime, ezzel hadd kenem be

!

S hetedszer magadat mikorra kialszod,

Kétszer olyan hosszú lesz milyen volt bajszod!

Szólt vala, 3 belényult szoknyája zsebébe.

Piros iskátulyát vön onnét kezébe.

Jó bajusznövesztöt abból húzott elé.

S a hs orra alját gyöngéden bekené.

S im, alig ezután elvetette a kezet,

Dioméd bajusza már is serkedezett.

Most eltnt Athéné, meg sem is csókolta.

Mert bántá Dioméd bajusztalan volta.

De haraggal a hs pillantgatott környül,

Trója felé nézett, s nézése volt szörny !

Mint mikor nagy város szép utczáin végig

A bakák, fejüket emelve az égig.

Lépnek zeneszóval
;
peregnek a dobok,

Szakácsnék szive majd meghasad, úgy dobog;

Czintányér, dobszótul most paripa vadul.

Lovagja lepottyan, ott hentereg alul;

Veszett nyerítéssel szalad erre arra,

Elállni futását nincs a ki akarja

;

Embereket felrúg, kirakatba ugrik,

Milljom darabbá tör findsa, tányér, ibrik;

Ekép Diomédesz! Ki leltte bajszát.

Csinált most reája rettenetes hajszát.

De bujt is Pandarosz, megérezte vesztét.

Iszonyú borsódzás futta végig ttstét.

Asztyonosz ekkor, és Hypeinor véle.

Rontottak merészen szörny Diomédre.

Hej, de meg is járták mindketten a komék.

Pedig meg se mozdult elttük Dioméd.

Csak megveté lábát, a harcztéri porba.

És nézett reájuk, karját összefonva.

Oh, mi nézés volt ez, oh min szemforgás;

Gorgon feje hozzá lehetett mosolygás !

Mint mikor az ifjú iskola padjában.

Számtanóra alatt elmerül magában;

Els szerelemnek tüzlángja emészti.

Poétái ihlet versírásra készti

;

S megzengi a kedvest, de fönn akad, ime!

E szóhoz. Oh Julcsa, nincsen neki rimje

;

Harapja a tollszárt, piro-odik képe,

Végtére remek rim ragyog föl eszébe

;

Befejezi versét: oh isteni Julcsa!

Bár csak nálam volna a szivednek kulcsa!

Tekint körül aztán, hogy le irta e sort,

S háta mögött látja a mérges professzort

;

Ekép Asztyonosz, és Hypeinar szintén,

Megtántorodának, a hósre tekintvén.

Mint Lót felesége bálványnyá meredtek;

Guta üté ket, s többé fel se keltek

!

Abasz Petit a hs eztán földre gyrte.

Ki ezredes vala, és orditva trte.

Hanem Polyeidosz, ki volt jó barátja.

Mint küszködik, rugdal, fájdalmasan látta.

Megmenteni indult, jobb markában trrel.

Hogy elszabaditja, ha nem is ép brrel.

Keresztet azonban vont Dioméd tervén.

Jobboldali lábán Abaszt fölemelvén.

Megsuhintá szörnyen kétszer feje körül.

Oh, mindkettnek ez most éltébe kerül

!

S im ! megmenté Abaszt buzgó végimája,

Mert nagy vala, lábán kicsit a csizmája.

Vitéz Diomodesz sujtni akart épen.

Ekkor látja : csizmát tart csupán kezében.

Szerencsésen Abasz belle kilódult,

S száz ölre Skamandros patakába fordult!

Vonaglott Dioméd arcza minden izma.

Képét visszaverte a subiczkolt csizma.
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Keser lön lelke, s keserségében

Szörny bosszút költött a trójai népen !

Eszébe a csizma most juttatá Sámsont,

Annak is kezében nem volt csak egy állcsont.

Állcsontja szamárnak ! vele ezret ölt le.

Ezt gondolá a hs, és bajszát pödörte.

Jaj dehogy pödörte! csak pödörte volna.

Hisz nem volt bajusza már félóra óta

!

Czifra káromlását, a magyar huszárost

Eettenetes hangján elkanyaritá most

;

Trójaiak sergéu szeme nyargalt végig,

Század huszárt látott, és jaj vala nékik!

Jobbjában a csizmát meg szoritá marka,

Melynek vaspatkóval volt vasalva sarka;

Es közibk rontott, jobbra-balra sújtván.

Egy szálig elhulltak negyedóra multán,

Szaladt Trója népe, ki a merre látott,

S csizmával Dioméd mint félisten állt ott!

Szent Péter ekkoron lenézett az égbl.

Menykapuja kulcsa kiesett kezébl.

Szem-szája elállott, majd megette méreg.

Vitéz Diomédet nem is ismeré meg.

Vaj, ki lehet e hs, tündék magában,

Görögök közt eddig még soha nem láttam

!

Bajusza, szakála veszem észre nincsen,

Hamar egy távcsövet, meg kell hogy tekintsem !

Szólt, s angyal inasa hozott neki nyomba.

Sietve szent Péter szeme fölé nyomta.

Thy az arkangyalát, ekkor felkiáltott.

Hisz ez Diomédesz, avagy nem jól látok

!

Félcsizma kezében, egy századot ver le.

Még mit ki nem gondol, hogy az isten verje!

Hamar is szent Péter menyekbl leszállóit,

Herczeg Aeneászhoz oda mellé állott.

Fölbiztatá szóval hs Dioméd ellen.

Gróf Pandaroszt szintén, vele együtt menjen.

S rohantak is ketten, kapva paripára.

Nyomukba’ szent Péter bátoritva jára.

Mint mikor ha pompás, jó ebédnek végén

Eágynjtasz csibukra, a karosszék mélyén
;

Morpheusznak lassan merülsz karjaiba.

Szájadból, kezedbl kicsúszik a pipa

;

Most egy szemtelen légy, nem messze, oldalvást.

Mintha leste volna régen e pillantást

;

Csúf ingerkedéssel orrodra telepszik,

Tizszer is felé kapsz, mégis elmenekszik

;

Isaonyu méregtl kezd kékülni arczod,

Ravaszul a legyet végre szemmel tartod

;

Es századszorra im ! mégis csak elcsíped.

Kéj, öröm, boszúvág}' csapongja át szived

;

Perczekig tndi, okoskodni, váljon

A szemtelen pára mily halállal haljon :

Eképen Dioméd hsi vitéz lelkét

Ilyen gondolatok ekkor ingerelték.

Maga eltt látta bajsza pusztitóját.

Oh, istenek mostan éltét meg nem óvják !

Megsuhintá karja a csizmát feléjük,

S lett voln’ is azonnal rettenetes végük ;

Ha nem terem ottan idején szent Péter

S a csizmára nem fuj mind-n erejével.

De miként golyóbist, mely fütyüléssel j.

Nem zavar útjában játszadozó szell :

A rettent csizma azonságosképen

Süvite keresztül a levegégben.

És ha talált volna, veszve mind a kett,

De ez egyszer a hs, rossz hajítást tett

!

Egy paraszthajszállal a csizma nem talált.

Harcznak mezejétl félórányira szállt;

Fönn trójai várban, a hires keresztyén

Püspöki templomnak fölakadt keresztjén !

Ma is ott vagyon még, mivelhogy levenni

Százöles magasból még nem mei’te senki.

Pandarosz, Aeneász csak szelét érezték.

Hej, de még attól is eszüket elveszték.

Hs Dioméd elé hullottak a földre,

S rettenetes boszút rajtuk a hs tölte.

Pandaroszra elébb nehezité lábát.

Tövestül kiszedte bajsza minden szálát.

Még pedig egyenkint, csúfjára világnak,

Nekirontott aztán herczeg Aeneászuak.

Szép Vénusz istenn majdnem ijedt holttá

Fönn a magas égben s magát elsikoltá.

Veszni fiacskáját, , az édesanyja,

Dioméd kezétl, jaj, jaj, dehogy hagyja 1

Le is ugrott menten, egyenest melléje.

Kötényébe kapta és elszaladt véle.

De bsz Diomédesz, görögöknek hse.

Meg nem ijedt ma az úristentl se.

Rohama táltosnak nem sebesebb nála,

Pillanat s szép Vénusz sarkaiban álla.

Karddal felé vágott, piros vére fecscsent,

Kötén)ébl fia a földre lecseppent.

És hallata jajszót, melyhez a menydörgés.

Bármily iszonyú is, gyenge pohárcsörgés.

El is ájult szegény, omlott a homokba.

Jó hogy Merkúr isten karjaiba fogta.

Menyek országába vele fölszaladott,

S késedelem nélkül doktornét hivatott.

Bámult hs Dioméd, hogy álmodik, hitte,

Nézett körül aztán s fölkiáltoit szinte !

Nem, nem lehet álom, kétsége eloszlott,

A porban eltte valami piroslott.

Fölveszi, megnézi s ime uram Jézus

!

Harisnyaköt volt, mit elvesztett Vénus.

Rózsaszín selyembl, drágaköves csattal.

Csakhogy kettévágta Dioméd a karddal.

A mellényzsebébe nagy vigyázva dugta,

S rohant Aeneászra, mert nem vala nyugta.

De .szent Péter ekkor maga állt eléje.

Öblös pipájából lüstött fújt feléje.

Felhnek is bizony ez a füst beillett,

S vitéz Diomédesz mégis meg nem ijjedt.

Támadott nagy bátran, pedig majd megfúladt,

Felleget szent Péter fújt rá folyton újat.

St egyebet is tett, köpködött feléje,

Nagyokat mint öklöm, már a hová érte

De valamint olaj nem oltja a tüzet,

Kevesebb azonkép lön most az ütközet.

Szent Péter ekkoron meuykapuja kulcsát

Ragadá kezébe s szólt vala ily furcsát

:

Vissza Diomédesz, utoljára intlek.

Vagy ezen kulcsommal rögtön agyonütlek.

S jaj leszeu, ha meghalsz, az árgyélusodat.

Elhegedülöm én menybéli jussodat 1
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Eképen kiáltott s talált elevenre,

Pokolba a hsnek nem volt jutni kedve.

Fordított is hátat, neki s Aeneásznak,

De kiöntni mérgét leütött más százat.

(Folyt, köv.)

LAMAHTINE ÖNÉLETÍRÁSÁBÓL.
— GKACZIELLA. —

Fordította; Kaposi József.

(Folyt. 8 vége.)

XXXIII.

Május utolsó napjának egyik estéjén he-

vesen zörgetett valaki a kapun. Az egész

család aludt; magam mentem kinyitni. Virien

barátom volt . . . « Érted jöttem. íme itt van

anyád levele. Tovább nem maradhatsz. A
lovak éjfélre megvannak rendelve. Tizenegy

óra van. Menjünk vagy különben soha sem

fogsz jöhetni. Anyád meghalna érted. Tudod,

hogy mennyire felelssé teszi öt családod

minden botlásodért. 0 annyit áldozott miat-

tad; áldozzál te is egy pillanatot érte. Es-

küszöm, hogy telelni visszatérek s egy egész

hosszú évet fogok itt tölteni veled. De most

meg fogsz jelenni családod körében s anyád-

nak engedelmeskedned kell».

Ereztem, hogy el vagyok veszve.

«Várj rám itt», mondám neki.

Szobámba mentem s ruháimat liamarosan

börtáskámba hánytam. írtam Gracziellának

;

mindent mondtam neki, a mit csak gyön-

gédség egy tizennyolcz éves szivvel mondat-

hat s mind azt, mit az okosság egy anyja

iránt engedelmes gyermeknek ajánl. Esküvel

fogadtam neki, épen úgy mint magamnak,

hogy mieltt a negyedik hónap elmúlna, ismét

nála leszek, hogy aztán többé soha el ne

hagyjam. Jövend sorsunk bizonytalanságát

a Gondviselésre és a szerelemre bíztam.

Erszényemet neki hagytam, hogy távollétem-

ben öreg szülit segíthesse. A levelet lepe-

csételve lábujjhegyen közeledtem. Térdre bo-

rultam ajtajának küszöbén. Megcsókoltam a

követ és a fát; a levelet az ajtó alatt szo-

bájába csúsztattam. Elnyomtam a bels zo-

kogást, mely fojtogatott.

Barátom karon fogott, fölemelt és ma-

gával húzott. Ebben a pillanatban Gracziella,

kit kétség kivül a szokatlan zaj ébresztett

föl, kinyitotta az ajtót. A hold megvilágította

a terasseot. A szegény gyermek fölismerte

barátomat. Látta a kézitáskámat, melyet egy

szolga vitt a vállán. Kiterjesztette karjait,

ijedten sikoltott föl s ájultan rogyott a te-

rassera.

Hozzá siettünk s az eszméletét vesztet-

tet ágyára fektettük. Az egész család össze-

futott. Vízzel locsolták arczát s szavakkal

nevezték, melyek neki legkedvesebbek vol-

tak . . . Csak szavamra nyerte vissza öntu-

datát. «Látod, mondá barátom, hogy él; a

döfés meg lett adva. A hosszasabb bucsuzás

csak újabb és rettenetesebb csapások lenné-

nek rá nézve®. Levette a leánykának nya-

kam közé fonódott merev kezét s elvonszolt

a házból .... Egy órával késbb a csönd-

ben és az éjben Róma felé kocsiztunk.

XXXIV.

A levélben, melyet Gracziellának irtain,

több czimet hagytam hátra. — Els leve-

lét Milanóban találtam. Azt irta, hogy tes-

tileg jól érzi magát, de szive beteg; hogy

különben bizik szavamban s egész bizonyos-

sággal vár november hava körül.

Lyonban vettem második sokkal vidá-

mabb és bizalmasabb levelét, melyhez néhány

piros szegfii volt mellékelve, arról a töröl,

mely egy agyag vázában a terasse kis ke-

rités-falán állott egészen közel szobámhoz s

melybl vasárnapon egy virág )t hajába t-

zött. Vájjon azért volt e ez, hogy küldjön

valamit, mi öt meghatotta? Vagy tán gyön-

géd jelkép alá rejtett szemrehányás volt e

virág, melynek emlékembe kellett idéznie,

hogy haját értem áldozta föl?

Azt irta, hogy láza volt; liogy szive fáj,

de már napról-napra jobban van. Leveg-

változtatás végett s hogy egészen fölüdüljön,

elküldötték egy unokanvéréhez, Cecco nén-

jéhez egy a Vomeron álló házba, arra a ma-

gas és egészséges hegyre, mely Nápoly fölött

dominál.

Ezután több mint három hónapig nem

kaptam levelet. Naponkint gondoltam Gra-

cziellára. A közel álló tél kezdetén Itáliába

kellett volna visszatérnem. Bús, gyönyör

arcza mint él bánat jelent meg elttem s

némelykor mint gyöngéd szemrehányás is.

Abban a hálátlan korban voltam, melyben a

könnyelmség és a világi tekintetek a fia-

talemberben legjobb, legigazabb érzelmei fö-

lött hamis szégyent keltenek
;
abban a ke-

gyetlen korban, melyben az Isten legszebb
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ajándékai a tiszta szerelem s a gyermekded

hajlamok homokra esnek s még virágukban

széthordja ket a világ szele. Barátaim ez

ironikus hiúsága gyakran küzdött bennem a

rejtett és szivem mélyén él gyöngédséggel.

Soha se mertem volna megvallani bánatom

okának nevét és állását a nélkül, hogy ne

piruljak vagy magamat tréfáknak ki ne te

gyem. Gracziella nem volt felejtve, de képe

el volt fátyolozva emlékemben. E szerelem,

mely elbájolta szivemet, emberi szempontból

tekintve megalázó volt rám nézve. Emléke,

melynek csak magamban s a magányban ál-

doztam, a társaságban majdnem mint egy vád

kisért. Hányszor pirulok ma azért, mert ak-

kor pirultam !
— most látom, hogy egy egyet-

len örömsugár vagy könycsepp szzies sze-

mébl többet ért, mint minden tekintet, mint

minden kaczérkodás és mint minden mosoly,

melyeknek kész voltam föláldozni képét! Ah,

a gyermek nem képes szeretni! Nem ismeri

semminek a becsét. Nem ismeri föl a valódi

boldogságot csak mikor már elvesztette. Több

bohókás nedv és himbálózó árnyék van ugyan

az erd fiatal hajtásaiban, de több a tz a

tölgy öreg szivében. »

A való szerelem az élet érett gyümölcse.

Tizennyolcz évvel nem ismerik, csak képzelik

azt. A növények életében, mikor a gyümölcs

megérett, a levelek hullanak; talán igy van

ez az emberi természetben is. Sokszor gon-

dolok erre az óta, hogy fejemen szül haj-

szálaimat számolom. Szememre vetettem, hogy

nem ismertem föl akkor a szerelem e virá-

gának becsét. Nem voltam más, mint hiúság,

a hiúság pedig a bnöknek legesztelenebbje

és legkegyetlenebbje, mert szégyenelteti ve-

lünk boldogságunkat ! . . .

XXXV.
November els napjainak egyik estéjén

épen bálból jöttem haza, mikor egy levelet

és csomagot adnak kezembe, meljmt egy Ná-

polyból jöv utas, ki Magonban váltott lova-

kat, hagyott hátra a postán. Az ismeretlen

utas azt irta, hogy egy barátja által, ki ko-

ralgyáros Nápolyban, fontos üzenettel bízatott

meg számomra s hos-y átutaztában megbí-

zását teljesiti, de minthogy az újságok, me-

lyeket nekem hozott, szomorúak, nem akar

velem találkozni, csak arra kér, hogy jelent-

sem neki Párisban a csomag átvételét.

Remegve nyitottam föl ezt. Az els bo-

ríték alatt Gracziella utolsó levelét találtam,

melyben csak e szavak voltak: «Az orvos

azt mondja, hogy három nap eltt meg fogok

halni. Istenhozzádot akartam néked mondani,

mieltt ermet elveszteném. Oh! ha iti vol-

nál, tán életben mai-adnék! De ez az Isten

akarata. Nem sokára és mindég beszélni fo-

gok veled az ég magasából. Szeresd lelkemet!

0 veled lesz egész életedben. Neked hagyom
hajamat, egy éijel érted vágtam le. Áldozd

az Istennek hazád egyik kápolnájában, hogy

legyen valami nálad, tlem»

!

XXXVI.

Megsemmisülve állottam levelével ke-

zemben egész reggelig. Csak akkor volt erm
fölnyitani a második boritékot. Szép haja

volt ebben, úgy a mint azon éjjel mutatta

nekem a kunyhóban. Még néhány hanga-

levél is volt közte, melyek ugyanakkor ke-

rültek hozzá. Megtettem, mit utolsó akara-

tában parancsolt. E naptól fogva halálának

árnyéka terült el arczomon és ifjúságomon.

Tizenkét évvel késbben visszatértem

Nápolyba. Kerestem nyomait, de sem a Mar-

gellinán, sem Procidán nem leltem ket. A
kis házikó a sziget meredek partján romok-

ban állt. Nem volt más látható belle, mint

barna khalmaz egy pincze fölött, melybe

es elöl a pásztorok kecskéiket terelték. Az
id hamar elmos mindent a földön, de nem
törli el soha az els szerelem nyomát a szív-

ben, melyet érdekelt.

Szegény Gracziella ! Sok id múlt el e

napok óta. Szerettem és szerettettem. A
szépség és gyöngédség más sugárai világí-

tották meg utamat. Más lelkek nyíltak meg,

hogy föltárják elttem a ni szívben a szép-

ség, szentség és tisztaság legtitkosabb kin-

cseit, melyeket Isten e földön kiárasztott,

hogy fölfoghatóvá, elre érezhetvé és ki-

vánotossá tegye az eget : de semmi sem ho-

mályositotta el els megjelenésedet szivemben.

Minél tovább élek, annál inkább közeledem

hozzád a gondolat által. Emléked olyan, mint

atyád bárkájának tüzel, melyeket a távol-

ság megfoszt minden füsttl s melyek annál

inkább fénylenek, minél messzebbre vagyunk

tlük. Nem tudom, hol nyugosznak poraid,

nem tudom sirat-e még valaki honodban, —
de valódi sírod szivemben van. Ez az, mely-

ben össze vagy gyjtve s el vagy temetve

egészen. Neved soha sem hangzik nekem hiába
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Szeretem a nyelvet, melyen azt kimondják.

Még mindig van szivem mélyén egy köny,

mely csöppenkint szrdve titokban emlékedre

hull, hogy fölfrissitse s bebalzsamozza ben-

nem azt. (1829.)

XXXVII.

Az 1830-ik év valamelyik napjának es-

téjén Páris egyik templomába lépve, egy

ifjú leánynak fehér takaróval födött kopor-

sóját hozták épen. A koporsó eszembe juttatta

Graczicllát. Egy oszlop árnyékába húzódtam.

Procidáról álmodtam és sokáig sirtam.

Könyeim fölszáradtak, de a felhk, me-

lyek a temetés gyásza alatt gondolataimon

áthaladtak, nem oszoltak szét. Csöndben

szobámba mentem. Mind visszaidéztem az

emlékeket, melyek e lapokon följegyezve

vannak és egy lélegzetvételre könyek között

Írtam «Az els bánat» czimü költeményemet.

Húsz évi távolság által meggyöngült hangjai

vannak ebben egy érzelemnek, mely szivem,

els forrását buzogtatá; — s még mindig

érezhetni benne egy bens húr rezgését,

mely sértve volt s mely soha sem gyógyul

meg egészen.

E vers egy sebnek balzsama, egy szív-

nek harmata, egy temeti virág illata. Nem
hiányzik belle semmi más, csak Gracziella

neve. Rámába foglalnám itt egy versszak-

ban, ha volna a földön elég tiszta kristály

ahhoz, hogy magába foglalja e könyet, ezt

az emléket, ezt a nevet

!

így engeszteltem meg írott könyek ál-

tal tizennyolcz éves szivemnek keménységét

és hálátlanságát. Soha sem olvashatom ama
verseket a nélkül, hogy ne imádjam azt az

üde képet, melyet a nápolyi öböl átlátszó s

nyög habjai szüntelenül eszembe hoznak . . .

s a nélkül, hogy magamat ne gylöljem. A
lelkek azonban megbocsátanak a magasban.

Az övé megbocsát nekem. Bocsássatok meg
ti is ! ! Sirtam.

PAP-HALÁL.
— Marriot £mil regénye. —

(Folyt.)

Egy szó sincs róla a levélben . . . Paula

szótlan összehajtá, s a borítékba dugta. A pap

valószinüleg épen azért olvastatta el vele a

levelet . . . György bizonvára beszélt vagy

irt felle
;
különben hogyan jutott volna ba-

rátjának eszébe, hogy hozzá jöjjön ? Nyilván

ez a levél volt a legnyugodtabb, hadd nyug-

tassa meg Paulát sorsa fell. Hitetlen és

keser mosoly játszadozék ajkain. Kénytelen

volt némi mozdulatot tenni, hogy magára

vonja Perkon figyelmét, ki róla tekintetét

eddig szándékosan elforditá.

«Tessék, itt a levéH, mondá Paula. Per-

kon átvette.

«Meg van elégedve?* kérdé a pap.

«Ó igen . . . mikor megy ismét Kesz-

tenbe ?»

« Mihelyt tehetem. A kirándulás leg-

alább is egy egész napot vesz igénybe s az

esperes ur nem látja szívesen, ha a dolog

hátralékban marad*.

Perkon köszönt s eltávozott.

«Ez nem szívelhet engem*, gondolá Paula.

«A megbízást lerázta nyakáról s örül, hogy

távozhatik tlem. Talán gylöl is engem s

vádol ... és mégis ... az én hibám-e az, hogy

fájdalmat kell okoznom ott, hol édes-örömest

boldogítanék ? Kemény, kemény sors ...»

És ismét egyik nap telt a másik után.

Vigasztalan egyhangúságban következett

egyik hét a másikra, elmúlt a nyár s bekö-

szöntött az sz . . . Már sárgulni s piroslani

kezdtek a fák levelei, és friss hó boritá a

hegyeket; a komoly október beállt, a szo-

morú november is bevonult . . . s Paula még

mindig uj hírre várt, gyakran a plébánia

i körül settenkedett, hogy a fiatal papot meg-

pillantsa . . . Nem volt többé büszke iránta.

Hisz ö volt egyetlen, ki barátjáról hirt ad-

hatott . . . örömest magalázta volna magát a

hideg fiatal ember eltt, rimánkodott volna,

hogy csak egy szót mondjon ... de a pap

mindig kitért elle. Egyszer azonban vélet-

lenül találkozék vele az utczán, s minthogy

útját állta s állva maradt eltte, a pap szin-

tén meglassitá lépteit.

« Sehogy sem vagyok barátom állapotá-

val megelégedve*, mondá felszólítás nélkül.

« Néhány hét eltt nagyon meghütötte ma-

gát. Éjjel egy haldoklóhoz hívták, az ut

hosszú és terhes volt, az id igen rut . .

.

az Óta rosszul van. Tanácsomra Salzburgba

irt s áthelyezéséért folyamodott . . . remél-

hetleg nem sokára teljesitik óhajtását. A
lelkipásztorkodás Kesztenben reá nézve rop-

pant terhes s az éghajlat nagyon egészség-

telen*.
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Igen ... a pap-halál », monda Paula

magában tompán.

A csodálkozás és megdöbbenés vegyü-

lékével nézett Perkon rá : «mit mondott

kegyed ?»

«Semmit...» Paula meren a távolba

nézett. Kikerülhetetlenül látta közelegni . . .

lépésrl lépésre ... a mit rég sejtett, rég

rettegett. Nem lehetett máskép. Az embe-

rek és a sors kezet fogtak, hogy tönkre

tegyék öt.

«Mikor megy ismét hozzá ?» kérdé Paula.

«A napokban. Ha rá gondolok, nincs

nyugtom. Mindig magam eltt látom t...»

Hirtelen elhallgatott s távozott.

Kevéssel karácsony eltt, Paula egy reg-

gel a templomba ment a misére. Érzéketle-

nül ült egy padban, mig Tini mellette tér-

delt s ájtotosan imádkozott. A fiatal leány

gépiesen tette össze kezét, de gondolatai nem

Istennél jártak. Szemei mozdulatlannl a fia-

tal pap termetén voltak, ki a szent misét

mondta ... ali ! csak már egyszer vége volna

ennek a misének. Nem a mise kedvéért jött

ide Paula. A mise véget ért, a fiatal pap

áldást adott a hívekre, föltette a barretját s

a sekrestyébe ment.

«Eredj haza»,* mondá Paula Tininek.

«Éu mindjárt jövök ...»

Paula fölkelt s a pap után ment, ki

éppen a misemondó ruhát akarta levetni, s

nem valami barátságosan nézett a belépre.

«Mi tetszik?* kérdé.

« Beszélni akarok önnel . . . négy szem

közt ...»

Perkon vállat vont, de az egyházfinak

és a ministránsnak meghagyta, hogy távoz-

zanak. Mindkett csodálkozó arczczal enge-

delmeskedék.

«Valószinüleg azt akarja tudni, hogy

Harteck mit csinál ?» mondá a pap s tovább

vetkezett. «Nem volna ideje elfeledni öt?

Ö nem gondol többé kegyedre, soha nem

beszél önrl . . . miért tördik tehát Jcegyed

oly makacsul vele ?»

Paula e kemény beszédre mit se szólt.

Perkon azonban könyöriiletlen hangon

folytatá: «Ha minden áron tudni akarja, hát

tudja meg, hogy nagyon beteg . . . nem szív-

beteg, azt hiszem, hanem testi beteg . . . s

ha a salzburgi urak nem lesznek minél elbb

oly kegyesek, hogy meghallgatják ismételt

kérését, hogy Kesztenbl valamely enyhébb

0

vidékre tegyék, aligha nem örökre ott kell

maradnia . . . kiván még valamit tudni ?>

« Miért gylöl ön engem?* kérdé Paula

megtört hangon.

«Mit tettem? Mintha csak ö.. . hiszen

én is boldogtalan vagyok*.

«Azt szivembl sajnálom*, viszonzá hi-

degen. «Ne vegye rossz néven hidegségemet,

de én nagyon szeretem barátomat; a nélkül

is eleget kell szenvednie . . . még ennek is

hozzá kellett járulnia!*

«Niucs remény, hogy Kesztenbl más-

hová megy ?* kérdé Paula.

«Eddig nincs , . . Már több Ízben irt

Salzburgba ... de úgy látszik, az ottani urak

nem igen hisznek betegségében, mert egysze-

ren nem válaszolnak neki. Ha legalább ki-

segít papot adnának neki ! Azt is kért . . .

de a jelenlegi paphiány mellett nyilván bajos

lesz kérelmét teljesíteni. Egész megválto-

zott ... oly ingerlékeny, elkeseredett és türel

metlen . . . egészen más ember, mint a milyen

volt*.

« Pedig olyan jó, olyan szelíd volt*, mondá

Paula s könyek perdültek szemébl*. Istenem!

Istenem ! és mi tétlenül állunk itt s mitsem

tehetünk értté ...»

Paula falhoz támaszkodott s keservesen,

elhagyatva s vigasztalhat atlanul sirt.

Perkon megindultnak látszott.

«Nyugodjék meg*, mondá, «bocsásson

meg, ha keményen támadtam kegyedre . . .

Nem volt igazam*.

«Mi gondja rám!* kiáltá sírva. «Segitsen

rajta ... a többi mind csekélység*.

«Mit tehetek?* viszonzá Perkon. «Min-

dent megpóbáltam . . . beszéltem az esperessel

s kértem öt, hogy járjon közbe Györgyért . .

.

magam irtani Salzburgba ... de ki vagyok

én ? Szavam meghallgatatlanul elhangzik.

Megkísértem a legvégst, és ha az ünnepek

elmúltak, Salzburgba utazom . . . talán ez

használ valamit*.

«Igen, tegye meg*, mondá Paula hevesen.

«Az Isten áldja meg önt !» S zsebkendjét

vonagló ajkaira és könyes szemére szorítva,

gyors léptekkel távozott. A fiatal pap gon-

dolatokba merülten állva maradt. Mégis va-

lami fenséges volt ez a mély, önfeláldozó

szeretet mindé fájdalom és gyötrelem daczára

is. Ez a leány mitsem remélhetett, a világ,

de legkivált ö vétkesnek mondta szerelmét . .

.

és mégis . . . mily büszkén hordta Paula fejét,
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megvetve minden gúnyt és gyalázatot, feledve

mindent, eltrve mindent azon a fájdalmon

kivül, melyet a szeretett férfiúnak kellett elvi-

selni. «Többé soha sem bánok vele kimélet-

lenül», fogadkozék Perkon. «Paula midennek

daczára h és derék leány ».

Karácson jött és múlt — Szilveszter —
az ó-év sirba dlt. A nagy ünnepek elég

szomorúan teltek el a fiatal papra nézve; a

beteg barátjáért való aggodalom minden más

gondolatot háttérbe szorított, sót az Isten

házában, legdrágább hivatásbeli kötelességei-

nek gyakorlata közben is üldözte öt. — Szent

karácson napján szelidebben prédikált, mint

valaha; s midn az Isten Fiának szereteté-

röl s szenvedésérl szólt s arra emlékeztette

hiveit, hogy az Üdvözitö kedvéért szeressék

embertársaikat, kövessék hiven parancsit

:

szeressétek egymást, mert az emberek meg-

halnak, s ha szerettünket elveszítjük, s öt

életében megbántottuk, kés a bánat s fölás-

nánk a földet, hogy az elhunytat még egy-

szer lássuk, hogy egy nyájas szót, a bánat

szavát mondjuk neki ... a fiatal prédikátor

hangja reszketett s köny csillogott szemei-

gen. Barátjára gondolt.

Fagyasztó hideg januáriusi este — a

fiatal pap egyedül ült szobájában s Harteck

Györgynek irt. De csüggetegen ejté ki a

tollat kezébl. Mit is Írjon barátjának.^ Hogy
Salzburgban volt, s semmire sem ment ? Ah

!

mindig csak szomorúságról értesítheti ! , .

Fölkelt s föl- s alá járt a szobában. Vájjon

mindent megkisértett-e már ? Minden segély-

forrás ki volt már merítve ? Ökölbe szorított

kezét homlokára nyomta, s gondolkozott s

tépeldött. . .

Pszt! Egy kocsi. A ház eltt állt meg.

Kijön ebben az órában ? Talán valami beteg-

nek a küldöttje, ki papot kíván ? Perkon

megállt s hallgatózott. Léptek és hangok a

lépcsn
;

közelebb jönek, az ajtó kinyílik s

«Jézus!* kiáltja önkénytelenül a fiatal pap

szája, néhány lépésre visszatántorodik . . .

hiszen azt hiszi, hogy kisértetet lát. « Te itt

vagy, György?* dadogá, « ebben a hidegben,

ily késön ! Az Isten szerelméért, mi hozott ide?*

A jövevény megrázkódott s kezével tor-

kához kapott, mintha valami fojtogatná t . .

.

«Adj bort», mondá rekedt hangon, «for-

ralt bort, ha lehet . . . Egészen meggémbe-

redtem a hidegtl*.

Joachim megkerülte öt, megtapogatta

kezeit, ruháit ... azt hitte, hogy még min-

dig álmodik.

« Azonnal . . . de ülj le elbb . . . vagy

inkább feküdjél az ágyba . . . Hogy ijeszthetsz

meg igij, György ?»

«Az már az én mostoha sorsom, hogy

azokat kínozzam, a kik engemet szeretnek*

viszonzá Harteck s egy székre rogyott. «Nem
változtathatok rajta*.

Joachim távozott, de igen hamar visz-

szatért.

«No most mondd, mit akarsz itt», kérdé

Perkon, s fogva paplanát, barátja térdeire

terité. « Miért jöttél ? Csak nem ... a leány

miatt ?»

«Nem. Salzburg felé vagyok útban*.

«En voltam ott és . . .»

«Nemde elutasítottak ? Épen azért me-

gyek én, mert elre láttam ezt. Saját sze-

mökkel lássák, mivé tettek engem*.

Heves köhögés fogta el s kénytelen volt

beszédét abba hagyni.

«Ez az átkozott köhögés!* dörmögé,.

midn ismét beszélni tudott. «Sem éjjel, sem

nappal nem hágy békében. Mindig a mellem-

ben hörög s kifelé, kifelé készül . . . Alszik

már az esperes ? kérdé kitéröleg s letörlé

az izzadságot homlokáról.

«Nem tudom . . . mit akarsz tle ?»

«Ezzel az urral is van egy kis szólásom.

Nem akar tenni semmit érettem, azt Írtad.

Szeretném látni, hogy ismételni meri-e azt

szemtl szembe?*

« György, ne izgasd föl magadat ervel,*

mondá Joachim s csititólag barátja vállára

tette kezét.

«Még én maradjak nyugton ?* kiáltá

szenvedélyesen. «Mit tettem én? Hogy egy

pár vén, nyomorult borotvahösnek nem tet-

szettem . . . mit tehetek én róla! Mit tettem

más rosszat, hogy meggebedni hagynak, mint

egy rühes kutyát ? Hogy igazat kell kapnom,

arra esküszöm ! Azoknak a salzburgi borotva-

hs és ultramontán uraknak olyanokat mon-

dok, hogy holtok napjáig se felejtik el . . .

Én nem vagyok többé az a szelid, félénk

bolond, a ki eddig voltam . . . fájdalom, na-

gyon sokáig voltam . . . különben ma máskép

állnék. De még van id . . .*

Hangos ajtókopogtatás némitá el öt, s

az ajtóra nézett.

«Ki az ?» kérdé Perkon, kinek arcza,

mig barátja beszélt, egészen szinét vesztette.
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« Bejöhetek ?» kérdé valaki odakünn.

«Az esperes !» suttogá Joacliim, zavartan

tekintve Györgyre.

«Ó igen! miért ne?» teleié Harteck a

másik helyett. «Söt ellenkezleg! Nagyon

örvendek, hogy a nagyságos esperes urat

üdvözölhetem ».

Az ajtó kinyílt s késleked léptekkel az

esperes vaskos termete jött be. Aicza aggo-

dalmas volt s óvatosan becsukta az ajtót . .

.

« Hallottam, hogy ön jött*, kezdé, de a

mit tovább akart mondani, a torkában akadt

Herteck látása elrémité öt. Ezek a lesová-

nyodott tagok, melyekrl a fekete papi talár

csak ügy fityegett, a beesett mell, a felhiizó-

dott vállak, a beesett arcz, a kísértetiesen

nagy szemek, s az ajkak körül az a szigorú

beteges vonás . . . ily változás oly rövid id
alatt . . . ezt az espei es nem is álmodta.

Harteck ülve maradt s egykori plébá-

nosát gúnyosan kihívó tekintettel mérte végig.

«Ug3"-e nagyon megváltoztam ?»

« Minden esetre . . . egy kissé », dadogá

az es])eres.

«Ha a salzburgi ítisztelendö káptalan*

-se szavaknál elfintoritá arczát — « engem

meglát, talán elhiszik az urak, hogy beteg

vagyok, mit gondol, esperes ur? Akkor majd

nem mondják többé ; Ugyan mit akar ez az

ember . . . váltig máshová akar menni. .. vagy

talán csalódom . . . talán nagyon embersége-

sen Ítélem meg azokat az urakat . . . talán

azt fogják mondani : Annál jobb ! végre meg-

szabadulunk tle ! ügy se vesszük hasznát

sehol . . . egyetlen íölebbvalója sem szível-

hette s a fötisztelendö szentjakabi esperes

komolyan lelkünkre kötötte, hogy ezt az

embert ne kiméljük, az balgaságaira rá se

hederitsünk ...»

« Kérem szépen*, vágott szavába zava-

rodottan az esperes, «hallgasson! Mit gondol

fellem ? Hiszen soha nem volt eszem ágában

sem ...»

«Nem ? Akkor bocsánatot kérek, ámbár,

megengedjen, szavainak nem adhatok ele-

gend hitelt. Nem ön volt-e az, ki Kesztenbe

való áthelyezésemet javaslatba hozta ?»

«Azt ugyan én tettem ... de hogyan

láthattam elre ...»

«Hogy megbetegszem? Azt persze nem
tudhatta elre. De midn barátom kérte önt,

ismételten kérte önt, hogy fogja pártomat . . .

mit válaszolt neki ? Hogy kímélje meg önt.

hogy már eleget veszdött azzal az emberrel,

— már mint velem — s hogy betegsége

úgy is csak koholmány ... ezt felelte ön

neki. Csakugyan azt hiszi ön, hogy ily be-

csületes arczu, s hséges szem ember, mint

Joacliim, hazudni tud ? Azt nem hihette ön...

hanem terhére volt miattam fáradozni. Persze

csak néhány sorába került volna ... de még

az is sok volt, azt kívánni öntl, ön nem

oAiarf semmi szívességet velem tenni. Úgy van*.

Az esperes segélyt kéröleg Perkont ke-

reste szemével. Ez azonban az ablakhoz ment

s a beszélknek hátat fordított. Kezei az

ablakdeszkán nyugodtak s homlokát az ab-

laktáblához szoritá. Az esperes messzirl is

észrevette, hogy a fiatal pap minden tagja

reszket.

«Ön mégis túlmegy a mértéken*, mondá

az esperes, ki belátta, hogy nem hallgathat

tovább. «Miért mondja ön mind ezt nekem?

Miért van egyáltalán itt?»

«Hogy mindezt megmondjam önnek. El-

ször önnek, aztán a salzburgi gyönyörséges

kompániának. Akár mily beteg vagyok is . .

.

elvánszorgok azokhoz az urakhoz s igazságot

követelek. Vigyázzanak magukra! Én kétség-

beesett ember vagyok. Ha nem tágítanak,

majd máskép beszélek ... az egész világnak

tudtára adom, hogy mint bánnak ebben az

egyházmegyében az alsó papsággal . . . kilé-

pek ebbl a megyébl s közzététetem minden

lapban, hogy bántak velem . . . hadd jussak

eszökbe az egyház e szolgáinak. Eltiportak

engem — de megszröm azt a lábat, mely

engem eltiport. Meglehet, hogy a botrány

más szegény s elnyomott papoknak javára

szolgál . . . akkor aztán hadd pusztuljak én

Isten nevében.*

« Hallgasson meg, vikárius ur», mondá

az esperes szemlátomást felindulva. Legyen

eszén! Hiszen máskor nem volt ön ily heves. ..»

Harteck keseren nevetett magában.

«Hát belátja most ?*

« Mindent belátok. Hallgasson rám, kérve

kérem önt. Nem lehet, nem szabad botrányt

csinálnia. Mit mondana a világ ? Hogy a

fiatal klérussal gáládul bánunk . . . egy pél-

dából elleneink az összeségre következtetné-

nek. Pedig az mégis hazugság volna . . .

Kérdezze meg barátját, kérdezze meg mind

azon fiatal papokat, kik házamban éltek . . .

mindnyájan azt fogják mondani, hogy tisz-

tességesen bántam velk. Kérem, legyen belá-
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tása. Mindent megteszek önért, személ}'e'en

utazom Salzburgba s elmondom az uraknak,

a mit láttam s hallottam és én szavamat

adom önnek, hogy elteszik Kesztenböl. —
Akar még más valan)it? Én kész vagyok

minden óhajtását teljesiteni».

Harteck gondolkozott. Lesütött arczán

a kiengeszteldés semmi nyoma se volt lát

ható . . . vonásai oly komorak maradtak, mint

a milyenek voltak. Tudta, mi hangolta az

esperest ily engedékenységre. Nem bánat

vagy részvét; eg}’es egyedül az esetleges

botránvtól való félelem.
V

«En kénytelen vagyok a lelkipásztori

tisztet Kesztenben teljesiteni», mondá némi

hallgatás után. «Azt pedig el kell látni.

Szerezzen egy kisegít papot, ki, a meddig
még ott vagyok, szolgál helyettem*.

«Szivesen», mondá az esperes hirtelen.

«Ha akarja, Benedek pátert rendelkezésére

bocsátom*.

«Az nem kell».

«Vagy barátját . . . majd elleszünk nél-

küle is. Sokáig semmi esetre sem tart . . .

En azt fogom sürgetni, liogy haladéktalanul

eltegyék*.

Harteck csak némán, fejével bólintott.

Vonásai nagy kimerültséget árultak el, nyug-

talanul lélegzett. Hirtelen melléhez kapott s

arczát fájdalmas türelmetlenség kifejezése

fogta el.

«Már megint rám jön a köhögés*, mondá
esüggeteg hangon, s aggodalmasan nézett

körül. «Csak ettl szabadulhatnék! Annyira

fáj . . .»

Joachim hirtelen hozzá lépett és meg-

fogta mind a két kezével fejét. Mig a beteg

mellébl hangos, kinos köhögés szakadt föl,

György görcsösen kapaszkodék Joachim ru-

háiba, s hideg verejték lepte el homlokát.

Az esperes arcza olyan piros lett, mint
|

a csöppentett vér. Azt hitte, hogy a papnak
meg kell fuladnia. Megkönnyebbülten föllélek-

zett, midn a roham végre elmúlt s a beteg

suttogó hangját hallá; «Adj vizet, Joachim,*

«Várjon! Én akarok hozni!* kiáltá az

esperes. «Maradjon csak nála*.

Es sietve tele töltött eg}^ poharat s a

ptip ajkaihoz tartó, mig .Joachim egy kend-
vel óvatosan az izzadságot törölte le György
viaszsárga homlokáról.

«Köszönöm», mondá Harteck kurtán az

esperesnek és ivott. Az esperes a beteg le-

soványodott, reszket kezeit szemlélte s mély

fájdalom fogta el lelkét. Még csak harmincz

éves és talán egy lépésnyire van a sirtól

!

Ez mégis kimondhatatlan szomorú . , .

« Tudja az ön családja, hogy beteg ?»

kérdé.

«Nem».

«Azt nem jól teszi ön . . . Anyját kellett

volna magához hivni, hogy az ápolja önt*.

«Senki sem kell, ha Joachim van nálam*,

viszonzá Harteck kimondhatatlan gyöngéd-

séggel s barátja kezét ajkaihoz emelé. Joachim

szemmel láthatólag el akarta fojtani könyeit.

«Az én ápolásom mellett minden bizony-

nyal felgyógyulsz*, mondá, s hangjának némi

biztosságot akart adni, a mi azonban rosszul

sikerült.

«Arra már kés. De talán, enyhébb ég-

hajlat alatt ... én még üatal vagyok . . .

még csak egy pár évig . . . csak még most

1

ne! Most még nagyon korán van. Nem, mintha

!
annyira csüggnék ezen a nyomorait életen ...

nem magamért kapkodok oly nyugtalanul

az élet után . . . hisz annak úgy is vége . . .

De azért mégis arra kérem Istent, hogy né-

hány évig éltessen s csak akkor szólítson el,

ha valaki engem elfeledett ...»

Hirtelen fölkelt s nagy léptekkel Joachim

hálószobájába ment.

«Holnap Salzburgba utazom*, mondá az

esperes megrendülve. «És ön ... mit fog

most vele tenni ?»

« Holnap Kesztenbe megyek vele, ha

állapota megengedi. Mégis jobb rá nézve, ha

megint otthon van».

« Persze, persze*, mondá az esperes.

Sokért nem adta volna, ha a varatlan ven-

déget Kesztenbe tehette volna vissza, mert

közelléte elviselhetetlen volt iá nézve. Per-

konnak gyorsan jó éjszakát kivánt s oly se-

besen távozott, a mint csak lehetett. Joachim

sokáig komor gondolatokba merülve álldo-

gált. Csak midn egy szolgálót látott bejönni

—
• nem a csinos Orsit, ki idközben férjhez

ment, hanem egy másikat — akkor ijedt föl

merengésébl s barátja után ment.

György az ágyon feküdt s a párnákba

temette arczát.

«A kivánt forralt bor az asztalon van,

György*, mondá Joachim.

«Ah igen ! Arról megfeledkeztem. Ne

haragudjál, hogy hiába fárasztottalak . . . nem

szabad bort innom s az nem jutott eszembe.
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Hanem jeget kell n)'élném, ha érzem, hogy

a vér jön».

«A — vér?» ismétlé a másik szemét

meresztve. «Hát vért köpsz ?»

«Igen, nélia», viszonzá Ha.iteck közö-

nyösen. «Eleintén megijesztett, de már egé-

szen hozzá szoktam. Sót némi könnyebbülést

szerez)).

« Jeget hozatok®, mondá Joachim, s olyan

sápadt volt, mint a halál s folyton barátjára

nézett. György mosolyogni akart, de a próba

nem sikerült. Szája vége idegesen reszke-

tett, s mintha könyeit akarta volna elfojtani

— azután ismét a vánkosokra hanyatlott és

«Paula! Paula! Paula!® hangzék vad, s

sóvárgó kiáltással ajkairól.

< György!® kiáltá Joachim és hozzá ro-

hant. «Te megölöd magad, György ...»

Vállon fogta t és rázni kezdé ... a sze-

gény fiú nem tudta gyámoltalanságában, hogy

mit csinál . . . «térj magadhoz !®

«Édes, h, szegény leánykám!® kiáltá

Harteck zokogó hangon. «Ha tudná, hogy

oly közel vagyok hozzá ! Ah ! mily érzés

fogott el, midn háza eltt elhajtattam ! min-

den felujult bennem . . . egész rövid, siral-

mas szerelmi boldogságunk , . . boldogság !

Nagy Isten !»

« Látni akarod öt? Elhozzam t ? kérdé

Joachim, ki már egészen fejét veszté.

(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Franczia írók és mvészek Budapesten. A magyar

Írók és mvészek köre f. hó 8 án választmányi ülést

tartott. Legfontosabb tárgyát képezte Szemere Atilla

jelentése, ki a kör megbízásából Párisban a kör meg-

hívóit kiosztotta. Els sorban Türr tábornok támogatá-

sát kérte ki, a ki a legnagyobb elzékenységgel Ígérte

meg ezt. Meglátogatta ezután Lesseps Ferdinándot,

a párisi magyar fogadó bizottság egykori elnökét, ki

megígérte eljövetelét és elvállalta a kirándulók veze-

tését. Érintkezésbe lépett továbbá a Párisban idz
összes kitnségekkel, kik közül számosán ígérkeztek,

úgy hogy a kiránduló társaság 40—50 tagból fog

állani. Ezek közt vannak: Dumas, Claretie, Prott

Mario, a Gaulois, Figaro, Journ. dts Débats, Repub-

lique Francaise, stb. lapok képviseli, néhány mvész,

Gouzien, Guerard, Massenet stb. A társaság terv szerint

aug. 7-én indul el Párisból
;
Budapest és a kiállítás

megszemlélésére négy napot szentelnek, aztán kirán-

dulnak a Magas-Tátrához, a dobsinai jégbarlangba és

valamelyik alföldi városba. — A választmány, tekintve

azt, hogy az elnök hosszabb idre távozott Budapest-

rl, a kirándulás sikerének biztositása czéljából föl-

kérte Pulszky Ferencz elnököt, akadályoztatása ese-

tére pedig Paulay Ede alelnököt, hogy a kör tény-

leges vezetését, a franczia vendégek távozásáig átvegye.

A nemzeti színház szi évadjának egyik legérdeke-

sebb újdonsága «Pau3t» színre hozatala Dóczy fordí-

tásában. A szerepeket a napokban osztotta ki az igaz-

gatóság. Fausztot Nagy Imre, Margarétát P. Márkus

Emília és Lucziíert Gyenes fogja játszani. Mint érte-

sülünk Claretie Gyula »Zilah herczeg«-e is színre kerül

a tél folyamán.

Uj könyvek. A m. tud. akadémia kiadásában

megjelentek
;
«Kiktl tanult a magyar írni, olvasni*?

— a régi magyar ortográfia kulcsa, irta Volf György

akadémiai 1. tag. Ára 50 kr. — «Az 1884. évi meg-

figyelések a herényi asztrofizikai obszervatóriumon*

— Gothard Jentl, — ára 50 kr. — «Hazánk* tör-

ténelmi közlöny, kiadja Aigner Lajos, füzetes folyó-

irat, 1885. június havi füzet érdekes tartalommal.

Szerkeszti Abafi Lajos. Elfizetési ár félévre 3 frt.

A «Theatre Frangais* összes kiadása 1884-ben

egy millió 6ö6 ezer 331 frank, össze.s bevétele pedig

két millió 87 ezer frank volt. Az összes bevételbl a

napi jövedelemre esik egy millió 612 ezer 633 frank,

a szubvenczióra 240 ezer frank. írói tiszteletdijakban

kifizettek 185,440 frankot, jótékony czélokra, az inté-

zet törvényes kötelezettsége alapjáu 146,498 frankot.

A színészek jutaléka 1‘i 6,531 frankot, a *sociétaire«-k

osztaléka 228,997 frankot tett ki. Ezek alapján a

színház tiszta nyeresége 420,768 frank.

Az «Ungarische Revue»-bl, a külföldnek szánt

jeles folyóiratból, megjelent a júliusi füzet. Négy

nagyobb czikk van benne. Az elsben Szilágyi Sándor

ismerteti a magyar történelem egyik kimagasló alak

ját: ((Bethlen Gábor fejedelem))-ét, Schwicker János

a statisztikai hivatal adatait használja föl s bemu-

tatja: milyenek voltak a halálozási viszonyok Buda-

pesten, az utolsó tiz év alatt. Péterfy Jen pedig

Görgey Istvánnak a szabadságbarczról irt munkáját

ismerteti. A negyedik czikk végre befejez része a

Neustadt Lajos dolgozatának ((Magyarország tizenha-

todik századbeli viszontagságairól*. A szépirodalmi

részt két magyar népmese fordítása s a Kisfaludy-

Társaság régibb ülésének ismertetése képviselik. A
nyolczvan lapra terjed, díszes kiállítású füzet ára

ötven krajczár.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó ; Aigner Eajos.

_ Pallas részvénytársaság nyomdája.
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TOLNAI LAJOS, A REGÉNYÍRÓ.
Irta: Bodnár Zsigmond.

(Folyt

)

V.

Els beszélyeit még a hatvanas években

irta, némelyek Arany « Koszorújában* jelentek

meg. Összegyjtött novelláit «Tolnai Lajos

beszélyei» czim alatt két kötetben és «Élet-

képek* czimmel egy kötetben Emich Gusztáv

adta ki 1867-ben. Ugyanakkor tette közzé a

Kisfaludy-társaság «A nyomorék* czimü re-

gényét.

E rajzok, novellák és regény a való élet

ritka ismeretét tárják fel. A költ a közép-

osztály és nép életét festi, úgy hogy emberei

csupa test és vérbl állanak. Csakhogy még
sokszor kizökken az iró a rendes kerék-

vágásból. Olyan helyzetekbe hozza hseit,

melyek ellenkeznek a valósággal. Például

egyik igen csinos novellája «A paraszt nó-

tárus». Ebben a rektornak a fia szerepel, a

kit parasztnak nevelnek és késbb elviszik

katonának, jó viseletéért és ügyes magyar

tánczáért hadnagy lesz belle és a tiszt az-

után hazatér s parasztleányt vesz feleségül.

«Az öt forintos* -bán egy szegény, Ínséggel

küzd Írnok bankócsinálásra adja magát, szk
lakásán bankókat rajzol, nyomtat, a nélkül,

hogy családja tudná; jól, urasan él, nem

tudni honnét, egy kastélyt, birtokot vásárol,

szóval oly dolgokat csinál, melyekbl övéi

felismerhették volna jövedelme forrását, bne
azonban csak akkor derül ki, mikor a köz-

tisztelet díszes polczra állította.

E beszélyben kitünen van rajzolva a

bankócsináló lelki állapotja, úgy hogy a pszi-

chológiai kép mesteri kézre vall.

Ha azzal magasztalták a görög fest

képét, hogy igaz gyümölcsnek nézve rászál-

lottak a madarak
;

ehhez hasonló adomát

mesélhetnénk mi is Tolnai e novellájáról.

Elre kell bocsátanunk, hogy Tolnai egy

ideig rajzolni is tanított. Mikor «Az ötforin-

tos* megjelent, a jó Török Pál szuperinten-

dens behitta magához a költt, utána gon-

dosan betette az ajtót és barátságosan leül-

tetvén, elször is bocsánatot kért tle, hogy

tisztán lélektani érdekldésbl egy merész

kérdést koczkáztat meg irányában. Azután

nagy körültekintéssel állott el vele, hogy

«ugy-e, kedves barátom, ön csinált már ban-

kót?* mert ily kitünen elénk állítani e ke-

délyállapotot csak az képes, a ki maga is

benne volt. S Tolnainak többször kellett is-

mételni, hogy ö nem csinált bankót.

A beszélyek második kötetében «And-

rásfíy Henrik magyar iró* az utolsó. Ebben

egy pesti írón vakmer szédelgésével arra

bir egy vidéki földbirtokosasszonyt, hogy

Pestre menjenek lakni és a férjet, az egy-

I szer, becsületes gazdát, úgy mutatja be az

j

irodalmi világnak és közönségnek, mint uj

tüneményt a költészet terén. Az asszony hiú-

sága arra is ráveszi férjét, hogy egy novella-

félének felolvasásába is beleegyezik. Nagy

társaság gylt össze az újdonsült iró laká-

sára, de mikor a felolvasásra került a sor,

lámpaláz fogta el a poétát, elájult, a társaság

pedig eloszlott és mivel felesége irónösköd

mániája alatt fvárosi tétlensége idején el-

kártyázta vagyonát és a szédelg Írónvel

eljátszotta háza becsületét és boldogságát,

öngyilkos lett.

E novellában is sokat vét Tolnai a rea-

lizmus ellen, de egy igen érdekes jelenség

van benne. A hatvanas évek a nemzeti lel-

kesülés esztendei valának. Mindenfelé ünne-

pelték az Írókat, dicsítették a poétákat. De
Tolnai 1867-ben megjelent négy kötetnyi el-

beszéléseiben sehol semmi nyoma ennek a

nemzeti exaltácziónak, csupán a nevetséges

és lealázó oldalát vette észre az oly esetek-

nek, min például az volt, mikor Lisznyay

és társai mámoros fvel szavaltak egyes vi-

déki színpadok deszkáiról. Azok az üres frá-

zisok, pl. Tóth Kálmán «Ki volt nagyobb »-

I féle költeménye, melyben azzal magasztalja
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Kinizsit, hogy « holtak hátán evett-ivott»,

csak gunyolásra birták Tolnait. Hisz az ak-

kor és azóta készült ódák egész a Vargha-

féle « Magyar ember daláig» nem igen ra-

gadták el a közönséget, bár némelyik érde-

melhet figyelmet.

Ebbl azonban nem szabad azt követ-

keztetnünk, mintha korunk poétái nem sze-

retnék hazájokat, vagy mint Arany János

vádolja ket, — kozmopolita szellemnek hó-

dolnának. Véleményem szerint e szellem talán

magasabb szinvonalt jelez, mint a mint köl-

tinkre alkalmazhatnánk. Hisz a kozmopoli-

tizmus feljebb áll a naczionalizmusnál. Jobban

összeillik a bölcsészeti világnézettel, mely

ujit és forradalomra vezet, mint a mostani

reális világfelfogással, mely mindenekeltt a

helyi érdekeknek hódol. Soha sem volt any-

nyira ers a helyinek, a népiesnek szükebb

és tágabb a nemzetinek a szeretete, mint

napjainkban.

Az életképek: rajzok és novellák gyj-

teménye szintén a szerz ifjúkorából. «A lut-

ris mester » lélektani rajz nyitja meg. A sze-

gény falusi mester rült szenvedélyében a

lutrira pazarolja minden jövedelmét, mig ki

nem teszik állásából, végre összes vagyona

is rámegy, felesége és gyermekei elpusztul-

nak, maga pedig belevész a nyomorba, de

azért utolsó órájában is azt rebesgeti, hogy

tegyék meg a számait. «Az Eszti néni» egy

megható kis kép. Anyja egy ifjúkori barát-

njéhez, Eszti nénihez küldi fiát, kirl azt

hiszi, hogy mindig a régi szép s derék lány

s jól megy a dolga. A fiú azonban nagy ren-

detlenséget és zavart, szegénységet és nyo-

morúságot talál. A legérdekesebb novella e

kötetben &A szegény ördögök*. Az Ínséges

években két családot karol fel Ajtóváry föl-

desur jótékonysága és egy elhagyott názban

helyezi el ket. Takli János, a volt pimpósi

mester, számos gyermekével és beteges fele-

ségével az egyik, a másik Györfifalvi Gyry
j

József gazdatiszt a palánki uradalomból,
j

gyönge kis emberke és erteljes, egészségtl
|

duzzadó felesége. Mesteri e két család rövid

együttélésének rajza; életteljes például Takli i

János urnák, mint apának, bemutatása, sze-
[

gény tüdvészes feleségének és Gyry Jó-
j

zsefnek féltékenysége vagy ez utóbbinak bá-
|

násmódja nejével, a ki a hatalmas termet
|

Taklihoz kacsingat át.
|

(Befejez közlemény köv.)

EGY ÉNEKESNNEK.
(1885. junius 27.)

*

Hol vetted, mondd, e bvös hangokat?

E gyöngyest, mely ajkadon fakad?

Dalodra bánat halk mosolyba vesz,

És a gyönyör könyekben permetez.

Hangod sugárz, mint Sorrento bája,

Majd éget, mint a Vezúv lávája,

De mig ez rombol, mindent semmivé tesz,

Attól kihlt, kihalt szív is fölérez.

Nem a kolostor bús mennyasszonya.

Ki másokért nem érezett soha.

Kiben szív s lélek jéghidegre fagy.

Nem a papn, — a papn te vagy

!

Te vagy, ki sírva, panaszolva, esdve

H szivedet szétosztod minden este,

S a mig magad tán bánatos maradsz,

Vigaszt százaknak és ezreknek adsz.

Kit napi gondok súlyos terhe nyom.

Szép álmokat lát s enyhül hangodon,

A mig a gazdag elfásult szivébe

Beköltözik az eszmény tiszta képe.

Babérokon jársz, mint egy földi múzsa.

Mindenfell virággal koszorúzva,

Léptid nyomában árnyék nem marad.

Csupán dicsség s fényes hódolat

!

Ábrányi Emil.

8 . 11 . 32 .

Irta : Gabányi.

- 8
,
11

,
32 , 8

,
11

,
32 ,

ezt a három numerust mondogatta magában

Agyagos Mihályné asszonyom éjfélután egy

órától virradatig. Az imént álmodta, s nem

akarta elfelejteni, hogy mire bekövetkezik

az isten napja, föltehesse ezt a három szép

számot a « trieszti* -re, még pedig: secco-

terno.

Mikor az aranyos hajnal els sugára

derengeni kezdett a kis hálószobában s Agya-

gos Mihályné asszonyom megtudta számlálni,

hogy hány padlásgerenda van a feje fölött,

oda kiáltott a férjének, ki a szoba másik

sarkában aludta az igazak álmát

:
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— Mihály ! Ébren vagy ?

— Igen ! viszonzá nagyot nyögve egy

fáradt emberi hang.

— írd fel hamar: 8. 11. 32.

— Jó.

— Fölirtad ?

— Föl.

Agyagos Mihályné asszonyom nyugodt

lélekkel a fal felé fordult s néhány perez

múlva azon állapotba jutott, mit közönséges

emberek alvásnak neveznek.

Agyagos Mihály uramnak nem csak a

neve, de a mestersége is agyagos volt, lévén

ö már tizenöt esztend óta fazekas, tálak,

csuprok, tányérok és egyéb földbl merített

alkotásoknak gyártója.

Isten haragudott rá; talán azért, mert

az mesterségébe vágott, elszedvén elle az

embergyártásra szükségeltet matériát és

holmi hitvány csuprok s fed égetésére hasz-

nálta. Isten haragudván rá, egy házsártos

feleséget adott neki hitestársul, ki akkor is

zsörtöldött, mikor épenséggel semmi oka

sem volt rá.

Ezzel aztán Agyagos uramnak nemcsak

egészsége és földi boldogsága lön feldúlva,

de szenvedett miatta a mesterség is, mert

— hogy buját, baját feledje — olyankor is

a kancsó fenekére nézett, mikor azon már

nem volt semmi igazitani való, st már ki

is volt égetve, és a hatóság által megbélye-

gezve « mérték »-nek

« Mértékkel élj» — mondja a regula,

és Agyagos uram mértékkel élt, még pedig

napjában annyiszor, a hányszor csak tehette.

Mikor aztán füstös fvel munkához ült, nem
csak azt rontotta el, a mi keze közé akadt,

de azt is, a mi lába alá vetdött és bele-bele

tántorgott abba, a mit elöttevaló nap tiszta

fvel megcsinált, fölépített.

Most is, kora reggel ott ült a forgó-szék

eltt, s épen egy kancsót gyártva, azon gon-

dolkozott: hogy milyen jó volna, ha ez az

edény már ki lenne égetve s szinültig volna

töltve jóféle somlaival, midn egyszerre be-

ront hozzá a hitestárs nagy haraggal s kérdi

tle, hogy:

— Melyik is az a három numerus ?

Mondjad csak!

Mihály gazdának bámulatában akkorára

nyílott a szája, mint a kancsóé, melyet egy

ügyetlen lökéssel megnyomorított.

— Édes gyöngyvirágom, — kérdé a

tle telhet legnagyobb gyöngédséggel, —
miféle numerusokat keresel te rajtam ?

— Hát nem Írtad fel ?

— Mit?
— Azt a három számot, melyet az Isten

álmomban kijelentett nekem, s mit én reggel

odadiktáltam kendnek.

Mihály gazda nagyot rúgott a forgó-szé-

ken, és hallgatott, szokásból tudva azt, hogy

mikor már az felesége «kend»-nek szól-

litja, akkor már csak türelem a jelszó, mert

vihar van készülben.

Es lett is, de még milyen vihar. A « ré-

szeges*, «semmirevaló», «korcsmahös», «ri-

bancz» s egyéb czimzetek csak úgy röpköd-

tek a szobában, mint a tavasz fecskéi oda

künn az eresz alatt.

S ki tudja, hogy hová fejldött volna e

válságos helyzet, ha Palkó — Mihály gazda

kedves gyermeke — bele nem szól a vitába,

s nem jelenti ki, hogy :

— Édes szülém, tudom én azt a három

számot, mert nem aludtam ma reggel s hal-

lottam, mikor oda mondta apám uramnak,

hogy: 8, 11, 32.

Mihály gazda felállt a forgó-szék melll

s rámosolygott a hitestársra

:

— Ejnye de jó számok. S te álmodtad

ket, édes gyöngyvirágom? Adj egy hatost

szentem, mindjárt megyek és megteszem

ket ternó-szekóra.

Az anyjuk kiengeszteldött s tiz kraj-

czárt adott Mihály gazdának, ki rögtön nagy

készséggel sietett a városba, föltenni a liárom

numerust. Felesége az alatt otthon tndött
magában a felett : hogy ha megtalálják nverni

a ternót, mi mindent vesznek a tenger sok

pénzen ?

Elször is: csizmát a Palkó gyereknek,

mert ez a szegény fiú bocskorba húzta ki

az egész telet, pedig az apja, -— már mint

az asszonyé, — nemes ember volt ám a ja-

vából. Azután vesznek egy borjas tehenet,

egy ezüstcsattos imakönyvet, a kapu kilin-

csét megigazittatják, majszterné asszonyom

vasárnapra selyem viganót varrat, Kadarcsné-

nak kifizeti a nyolezvan krajezár adóságot,

szerez egy bödönnel disznózsírt, vesz egy mala-

ezot, tyúkot, kacsát, pulykát, meg az uraság

tisztjétl egy páva-fiökot, meit az szép por-

téka. Ami pénz ezeken fölül megmarad —
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Agyagosüé asszonyomnak egész nap ki

nem ment fejébl a ternó, annyira, hogy még
a reskontót sem kérte az urától, ki úgy
látszik kissé keresztbe álló szemekkel tért

haza s mikor a mhelybe vetdött, úgy bele-

rúgott egy nagy öblöget tálba, hogy az tüs-

tént megsznt öblögetötál lenni.

— Hagyd el fiam Palkó ! lesz csizmád.

Csak jól imádkozzál. Nem is egy, de hat

párt veszek, mert úgy olcsóbban adják. Ezzel

vigasztalta lefekvéskor Agyagos asszonyom

a fiát, n ért a ternó nagyon megfeküdte az

az eszét. Olyan biztosra vette, hogy nyerni

fog, mint a napot az égen, s a tiszta virtust

saját anyai kebelében.

Elalvás eltt imádkozott s még a « Mi-

atyánk »-ot is eltévesztette, mert a szent igék

helyett azzal kezdte, hogy ; 8, 11, 32

***

— Megvan! Ternó ! kiáltott Mihály gazda

a lutris bolt eltt, melynek küszöbén nagy

örömében majd össze esett, akár csak mintha

vizes agyagból lett volna gyúrva. Mind a

három numerus ott ragyogott fehér krétával

a fekete táblára Írva.

Menyi pénz, teremt Isten! A százasok,

ötvenesek csak úgy dagasztották a mellénye

zsebét, számba sem vette az afféle csip-csup

tiz forintos bankót.

Mit fog az anyjuk mondani, ha átadja

neki ezt a rettenetes sok pénzt. Talán nem

is kellene oda adni az egészet ? Talán néhány

fiók bankóval lehetne egy görbe napot csapni ?

Miért ne? . . . Ott a «Fakilincs», abban min-

dig van kompánia, mely néhány órára összeül

egy kis gyönge ferblire. Teremt atyám,

mióta nem volt már a « testvérek* között

!

Aztán hát ha még meg is duplázhatná a

pénzt? ügy is járatos most hozzájuk a sze-

rencse s meglehet, hogy egy rövidke fertály

múlva kétszer annyit viszen haza az any-

juknak, mint a mennyit a lutrin nyertek.

Gyarló állat az ember, de ers a szen-

vedélynek csalogató szózatja! Ezt mondta

minapában tisztelend uram a predikácziós

székrl és igaza vagyon, mert Mihály gazda,

mikor a sok pénzzel hazamenben volt, hir-

telen egy vargabett csapott s beállitott a

c Fakilincs »-hez, hol a szeraenszedett spilerek

már lesték az efféle megtévedt birkákat —
nyírásra.

Nagy lett az öröm, a mint a társaság

megpillantotta Agyagos Mihály uram ban-

kóktól dagadozó zsebeit. Kezddött a játék

nagyban. Kinek kevesebb - pénze volt mint
legalább is egy ötvenese, az csak drukkolt,

de nem vehetett részt az urak játékában,

mely eleinte jól ment, nagyon jól. Agyagos
uram eltt akkora halmaz bankó állott mint
a szt. Gellért hegye. Nagy büszkén szede-

gette el az öreg bankókat is, foghegrl vet-

vén oda:

— Váltsunk aprót ! . . . .

Nem sokáig kellett azonban váltogatni,

mert egy óra lefolyása után Mihály gazdá-

nak már igazán csak az apraja maradt. Feje

a sok italtól olyan volt mint egy taposó-

malom. Könjmke le-lebillent az asztal szélé-

rl, szeme szikrázott a félelemtl s váltig

azt kiabálta :

— Megöl a feleségem ! Leforráz ! . . .

Palkónak csizma, fejs tehén, ezüstcsat-

tos imakönyv, selyem viganó, disznózsír, tyuk,

kacsa, fiók-páva ... az egész festett meny-

ország egyszerre ott csücsült a kárörvend
czimborák zsebében.

Agyagosné asszonyom a szénvonó lapát-

tal rohant férje után a « Fakilincs* -be, hogy

pozdorjává aprítsa azt a pogány embert.

Kettenetes harczot küzdött vele, az egyik

perczben úgy érezte, mintha a lába gyökeret

vert volna a földbe s nem tud rárontani

az urára, majd meg mintha ólom volna vala-

mennyi tagjában — mozdulni sem birt. Végre

sikerült neki nagy erlködéssel felemelni a

szénvonó lapátot, hogy lecsapja vele az urát,

midn a Palkó gyerek nagyot tüszszentett

s Agyagos Mihályné asszonyom fölébredt.

Hát csak álom volt az egész l ... .

— Milyen kár, sóhajtá majszterné asz-

szonyom a tömérdek pénzre gondolva.

— Hála istennek, mondá, mikor az ura

jutott eszébe. De hol is van az a lelketlen

ember, ki még az álmát is megkeseríti ?

Majszterné asszony körültekintett a szo-

bában, de Mihály gazda már nem volt benn.

Ott gubbasztott szegény pitymallat óta forgó-

széke eltt, a mhelyben. Mikor Agyagosné

asszonyom benyitott hozzá s egy szuszra

mondta el neki nehéz álmát, szegény ember

még szomorúbb ábrázattal hajtotta fejét a

forgó-szék fölé s úgy rúgta a kereket, de

úgy — hogy majd lebillent róla az egész

agyagos mindenség.

— Eredj fiam Palkó — szólt most majsz-
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térné asszonyom csizmátlan fiához — és nézd

meg a lutriboltban, hogy miféle numerusok

jöttek ki. Hiszen, ha az egész csak álom

volt, úgy mi még nyerhettünk.

Palkó elcsoszogott.

— Pedig nem nyertünk, siittogá Agya-

gos uram fojtott, sirontiili hangon s alig

bátorkodott arczczal hitestársa felé fordulni.

— Honnan tudod ? Talán megnézted már ?

— Nem én, de azért tudom, hogy nem
nyertünk édes, egyetlen gyöngyvirágom, vi-

szonzá az elkinzott ember s forgatta a ko-

rongot.

— Már azt szeretném tudni, hogy mért

ne nyertünk volna? erlködött a maiszterné

asszonyom. Hiszen az édes anyám jelentette

ki nekem azokat a számokat, pedig csak

nem fog hazudni a kend hitetlen voltáért.

Aztán meg olyan jó numerusok azok, de

olyan jók, hogy . . .

— Igaz, hogy jók, drága virágszálom,

de azért mi még sem nyertünk.

Már kevés hiányzott hozzá, hogy az

álom utolsó része teljesedésbe menjen, a szén-

vonó lapát is elkerült a sarokból, mert a

lehetség és nemlebetség kérdése, végskig

feszité a kedélyeket, midn országra hangzó

rivalgással rohan be a Palkó gyerek s végig

hasal a küszöbön.

— Mi jött ki Palkó ? kérdi az anyja,

jót sejtve az eljelekbl.

— 8, 11, 32 ! . . . . nyöszörgit a fiú s

alig bir föltápászkoni.

— 8, 11, 32 ! kiáltja Agyagosné asszo-

nyom s önkívületi állapotában megölelte

férjét. (Két esztendeje múlt már, hogy ilyes-

mit elkövetett.)

— Mondtam ugye, mondtam ugye édes

gazdám, hogy nyerünk? dadogá nem tudva

hová lenni az örömtl.

Agyagos Mihály uram fölállt, falnak ve-

tette a hátát s el kezdett sirni, folyvást ezt

dadogva

;

— Nem nyertünk anyjukom, nem nyer-

tünk, hidd el a te uradnak, férjednek, hogy

nem nyertünk

!

Egyszerre halotti csönd lett a szobában,

Agyagosné az ö élete osztályosára függeszté

vésztjósló tekintetét s fagyos rideg hangon

kérdé :

— Nem-e ? és miért nem ? . . .

— Mert, mert ... oh édes gyöngyvirág-

szálam, mert én nem tettem meg a számo-

kat, azt a kis költséget a mit adtál . . .

elittam !
— — —

Agyagos uram halványabb volt mint a

fal, midn ez igék elröppentek ajkairól, majsz-

terné asszonyom pedig megállt eltte, csí-

pre tette mind a két kezét, azután rágyújtott

:

— Azt a kárral világra született, ingyen-

él mivoltát kendnek! Hát olyan ostobának

tartott kend engem, hogy rá bízzam a sze-

rencsémet a részeges fejére ? Hiszen nem

hittem én egy perczig sem, hogy lutriba viszi

azt a tiz krajczárt, a mit tlem kicsalt s

épen azért megtettem én magam mind a

három számot ötven krajczárral! Ha nem

hiszi, nézze kend, itt a reskontó ! . . .

Agyagos uram nézett mint egy fiabagoly,

nézett, de nem látott semmit, szeme elhomá-

lyosult, kerengett véle a világ, majd meg-

ütötte a guta, nem a feletti örömében, hogy

nyertek, de a nagy csodálkozástól, hogy t
a drága hitestársa meghagyta tovább is az

élk sorában.

HÁM JÁNOS ILIÁSZA.

Irta: Seress Imre.

(Folyt.)

V. ÉNEK.

Dione istenn, a menyei bába

Fektet szép Vénuszt nyugodalmas ágyba.

Nehezen a sebet megtalálta végre,

Flastromot azonnal ragasztott föléje.

De fejét csóválta, ki nem tudta sütni.

Hogy lehetett magát oly helyen megütni ?

Térd fölött volt a seb, egy arasz, nem kissebb,

A haristiyakötö, hát az hova is lett ?

Szemeit szép Vénusz ekkor fölnjitotta,

Fölcsuszott szoknyáját megigazitotta.

Dione báb’asszony odament a neszre.

Nem is állta tovább, hogy meg ne kérdezze

:

Szépséges leánykám, mondsza csak, mi történt.

Csak nem sebesitéd meg magadat önként ?

Tán halandó ember vala oly szemtelen.

Asszonyt, istenasszonyt megvágni ily helyen !

Halaványan Vénusz szemét lesütötte.

Lázban égett szegény, alig-alig nyögte

:

Jaj ne is kérdezze, kedves nénémasezony.

Friss flastromot inkább a sebre ragasszon.

Oly iszony un éget, alig hogy kiállom.

Hogy még meg nem haltam, csak is azt csudálom.

Diomédesz, volt, görögöknek hse.

Az istennyila t a hol van, megüsse !

Szólt és könybe borult gyönyör szempárja,

Dione báb’asszony maga is sajnálta.
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Ne ömöljék könyed, szép aranyos lányom,

Ne is feszelegj hát, légy csendben az ágyon.

Bizony szenvedünk mi, bár istenek vagyunk
;

Gonosz halandókkal tengernyi a bajunk.

Bátyádat is hiszen, az arkangyal Miskát

Elverték a földön egykor kálomisták.

Szép lovag ifjúnak alakját fölvette,

A papuk lányára szemeit vetette.

Valahogy kitudták, hogy biz pápista.

Meg is lakolt szörnyen a szerelmes Miska.

Tizen megszoriták, lesbl ráosonva,

Bot markos kezükben, jó igazi somfa.

Mindhasztalan küzdött, kegyetlen elrakták,

Két hónapig itt fönn jéggel borogatták

!

Luczifer is szintén, pokol fejedelme,

Kalandozva ott lenn, megjárt kegyelme.

Termetére, a'czban, vala szép gavallér.

Nadrágja zsebében csörgött a sok tallér.

Szép leányos házhoz estfelé hetére.

Mint tévedett utas éji szállást kére.

S szép arcza, beszéde vala olyan kedves.

Hogy a gazda lánya lön belé szerelmes.

Boldogan Luczifer lefeküdni téré,

Vetotte ruháját ágya eltt székre.

S mert magát nem óvta zörrenéstül, nesztül.

Betekintett a lány kulcslyukon keresztül.

Lehúzta Luczifer épen a nadrágot,

S holtra ijedt a lány, iszonyuat látott

!

Nadrágszára rejté el bozontos farkát.

Mely vala oly hosszú, hogy verdeste sarkát!

Szarvait is szintén csak paróka rejté;

Oh, mig élt a lányka ezt el nem felejté.

Szaladott anyjához, csak annyit nyöszörgött

:

«A gavallér utas, maga , az ördög !»

Összerogyott aztán, a hideg kilelte.

Hanem édesanyja a sodrófát vette.

A kulcslyukhoz is nesztelen sompolygott,

Hátha szegény lánya képzelte a dolgot

!

De alig állhatta, hogy föl ne kiáltson.

Ott feküdt Luczifer, nyújtózott az ágyon

;

Tetején fejének szarvát láthatta jól.

Farkbojtja kicsüngött a dunyhája alól

!

Nosza, több se kellett, vitéz háziasszony

Ilyen egy vendéget kell hogy elriasszon 1

Férjurával együtt bizony úgy elverték,

Csak kicsibe múlt, hogy ki nem adta lelkét.

Fokosát a gazda most két kézre kapta.

Farkáról a bojtot hsileg lecsapta.

Ordított Luczifer
;
megrendüle ég, föld.

Mikoron bgése torkából elétört.

Ablakon keresztül mint vihar elnyargalt.

Jajgatva hazáig, csonka, véres farkkal.

Föl Olympra jönni nem mer azóta.

Mert fülébe hangzik ez a csúfos nóta

:

Szép a borjú, hogyha tarka,

Luczifernek csonka farka

;

Hol a vége, mit levágtak ?

Ott hagyá egy szép leáll) nak !

Hejjehujahajh !

Piripócsi csárda felett.

Jaj be furcsa czégér lebeg

!

A fölirás mulatságos :

Csárda az ördög farkához.

Hejjehujahajh !

Beszéddel az idt de minek is töltöm.

Gonosz emberiség lakik ott a földön !

Szólt 3 födte a sebet friss finom ílastrommal,

S enyhüle szép Vénusz fájdalma azonnal.

Harczterét szent Péter s az eget bejárta.

Nehezen szent Mihályt mégis megtalálta.

Mi ez Miska pajtás ? Fel, trójai néphez.

Pusztítva közöttük dúl fúl Diomédesz.

Szép húgomat, Vénuszt, megsebesítette.

Még nekem is támadt, kutyateremtette.

Mért vagy hát badlsten, mért hatalmasb nála.

Mért vissza nem zöd, vele szembe szállva?

Megriadt e szókra szent Mihály arkangya'.

Vágtatott Trójába villogó lángkarddal.

Szeme Diomédet a harczban kereste,

Meg is látta a hst, nem is igen messze.

Lángoló nagy kardját feje fölé tartá.

Szélvész táltosára rárladott : Hajrá !

S ott hevert Dioméd, nem múlt egy pillanat.

Elgázolva vérben, a paripa alatt.

Haj, de eszét a hs még ottan se veszté,

A dárdát kezébl sem ki nem ereszté.

Alulról a táltost fölfelé átszúrta,

A nyerget, a pánczélt is keresztülfúrta.

De nem csak a pánczélt, még itt meg nem állott.

Szent Mihály arkangyal iszon}ut kiáltott.

Lángkardját elejté, ugrott von a lórul.

De mikor hozzá volt nyársalva alólrul

!

Láttál-e leányzót, kit orozva, csellel,

Husvét után hétfn leöntnek cseberrel ?

Hallottad-e jajját, szörny sikoltását,

Érzéd e fülednek széjjelhasadását ?

De mintha tízezer leányzót e napon

Leöntöttek volna egész káddal nyakon

:

Akkorát ordított szent Mihál}^ hadisten.

St talán ennél is nagyobbat. Hogy is nem!

Kimondhatatlan volt fájdalma sebének.

Hangjától ég s föld összereudülének.

Trójaiak népe, valamint görögök

Mind hasraesének, gurulva, mint rögök.

Szerencse hogy lelkét táltosa kiadta.

Estében a dárda törött két darabba.

Szent Mihály hadisten az égbe kotródott,

A belétört dárda hátu'ján kilógott.

Nagy Zeusz istentl kihallgatást kére.

Térdeire hullott, úgy csúszott eléje.

Fölséges úristen, odavagyok, végem,

Boszulj meg, könyörgök, e gaz Dioméden.

Egy istennyilát oh nagy Zeusz adj ide.

Had Híjtok le innét reá egyszeribe.

De az úristennek haragos lön képe.

Kikapta pipáját szájából kezébe :

Eltakarodj Miska
;
szégyen és gyalázat

Hadisten létedre igy’ fölnyitni szádat!

Szólt és megveten szemét rá lövellé.

Nagyot köpött aztán le trónusa mellé.

S szeme szent Mihálynak majd hof^y nem kiégett,

Jajgatva szaladt el, szidta Diomédet.
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De a végtelen jó úristen megbánta,

Hogy szigorú vala s kegytelen iránta.

Saját házorvosát, doktor Fiion istent

Küldötte utána, gyógyítani frissen.

Szent János inasnak parancsolá ekkor

:

Istenek, istennk pontban déli egykor

Trónusa elébe gyljenek mindnyájan.

Angyalok és szentek szintén mind a hányán.

Össze is gyulének parancsolt idre.

Mert Zeusz istentl, bizony féltek tle.

Fölolvasá Zeusz az isteni névsort.

Nem hiányzott egy se; azután ekkép szólt:

Istenek, istennk, szentek és angyalok,

Halljátok parancsim, mit osztandó vagyok.

Segíteni Tróját, bármiféle szerrel.

Vagy görögök népét, megtiltom ezennel.

S fogadom szavamra, kit közöttük látok.

Büntetése annak lészen örök átok.

Kergetem pokolba, bár akárki légyen,

.Mert már a mit tesztek, istenugyse szégyen !

Szólt s menynek lakói pisszenni se mertek.

Úgy a hogy jövének, elhagyók a termet.

Nagy Zeusz pediglen fogatott hintóba.

Melynek aranyból volt kereke, rugója

;

Gyémánt kilincsekkel ékes ajtajára

Az isteni czimer ki vala pingálva.

Két oldalt a lámpák Karbunkulus voltak.

Nem égett benn semmi, mégis világoltak.

Hófehér tiz táltos türelmetlen tánczolt.

Rájuk a sok sallang gyönyören pászolt.

Beszökkent nagy Zeusz és Ida hegyére.

Hova szándékozott, egy perczben elére.

Klsegité ottan inasa szent János,

Libérjája ennek volt csupa gyémántos.

Szent András, a kocsis, táltosit kifogta,

Küldte legelészni fényes csillagokba.

Trónjára ült Zeusz Ida begye csúcsán,

Pödörve nagyokat fehérl bajuszán.

Öblös tajtpipája szintén vala kéznél.

Rá is gyújtott Zeusz a napnak tüzénél.

Egy-kettt szippantott s ime a hegy orma
Altalláíhatatlan ködbe lön burkolva.

-ietteté ekkor végzet akaratját.

Kiddé görögökre rettent haragját.

Menykövet ezrével közibéjük sujta,

S szaladt a görög nép, árka mögé bújva.

Bizony elvesznek most, nem marad csak egy se.

De nagy szerencsére beköszönt az este.

Gyztes tr()jai nép csap vala vigalmat,

Harczmezején várta a virradó hajnalt.

Görögök yitézi heh elkeseredtek.

Tenni mit kellessék, gylésbe siettek.

Éjfelet Trójában már ütött az óra,

Vén Nesztor rmester els volt, ki szóla ;

Agamemnon király, hozzád szólok, igen.

Hogy ne legyek hosszú, kimondom röviden.

Nagy hibát követtél, oh minek is tetted,

Boriskát Achilltl mikoron elvetted.

Rettent haragját érzi hadunk már is.

Tábor eltt állnak Aeneász és Páris.

Azért is javaslom, légy vele a régi.

Kedves Boriskáját adjad vissza néki.

St azonnal hozzá küldj csupán e végett.

Generálisokból fényes követséget!

Agamemnon király lelke megindula.

Szeme elsötétül, könyekbe borula

.

Igazad van pajtás, immár magam látom,

Mióta hs Achill többé nem barátom.

Hadam is, engem is a szerencse kerül.

De jóvá a hibát teeudem emberül !

Egy ezeres bankót adnék kárpótlásul,

S következendket rája ráadásul :

Legszebb tajtpipámat, vettem tiz forintért

;

Tizenötöt Achill már éi’ette ígért.

De oda nem adtam
;
most od’adom ingyen,

És halljátok tovább, mert még ez se minden.

Szz dohányt melléje küldök én egy mázsát.

Melynek soha íináncz még nem látta táját.

Magyarok királya küldötte titokban,

Hol nem is gyaniták : egy heged-tokban.

Gyönyör Boriskát, a kit elvetettem,

Küldöm vissza bársony, selymes öltözetben.

És esküszöm mostan a mindenhatóra,

S mondjátok el szavam neki szrtról-szóra :

Száradjon ki lelkem magas akasztófán.

Ha enyelgtem véle valaha a szófán

;

Ha csak megcsókoltam, vagy dicsértem báját.

Ha csak megcsipkedtem csak egyszer is állát

!

így szólt Agamemnon és megindult mélyen

;

Egy hangon a hsök kiáltották : Éljen

!

De ki megyen hozzá szörny Achilleszhez ?

Jól beszél szónok, szép szavú kell ehhez

!

Görögök vezéri hallgatónak mélyen,

De fölugrott Nesztor : No ha féltek, én nem !

Menjünk az angyalát, jöjj dics ülysszesz.

Éltemben a legszebb, legdicsöbb nap lessz ez I

És el is indultak és oda is értek.

És Achill sátrába mindketten betértek.

Ott vigadott a hs, de sirva vigadott

;

Iszonyú öklével asztalára csapott.

Rajta szilaj tánczot a poharak jártak.

Fülébe két czigány búsan muzsikáltak.

Gyönyör tenorját Achill raegereszté.

Intett a czigánynak és dalolid kezé

:

Lekaszálták már a rétet,

Nem hagytak rajt virágot

;

Me^únatták már én vélem

Ezt a czudar világot.

Olyan vagyok mint zord szszel

A sárguló falevél,

Csakhogj- az én éltem fája

Több tavaszt már uem remél

!

Vén Nesztor, Ülysszesz, maguk is könyeztek.

Míg tartott a nóta, megálltának veszteg.

A vitéz rmester aztán elébb lépett

:

xAchillesz, Achillesz, ugyan mi lelt téged I ?

Ne sirasd a lánykát, még ma tiéd lehet,

Békülni a király még ma óhajt veled.

Nesztor rmesternek, Ulysszesznek szintén

Kezet Achill nyújtott, szemükbe tekintvén :

Hs Nesztor barátom, szavaid köszönöm,

D e A gamc ni onluiz töl hé semmi közöm.
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Nem lehetek ura egy letört virágnak,

Neki megyek én már a széles világnak !

Vén Nesztor rmester folytatta beszédét:

Lassabban Achillesz, várjad be a végét.

Drága ajándékot Agamemnon királj^

Szép Boriska mellé, ha megbékülsz, kinál.

S mieltt Achillesz, hozzád ide jöttünk.

Rettenetes esküt esküdött elttünk :

Száradjon ki lelke magas akasztófán.

Ha enyelgett véle valaha a szófán

;

Ha csak megcsókolta, vagy dicsérte báját.

Ha csak megcsipkedte csak egyszer is állát 1

Haraggal Achillesz e szókra felelte

:

ügy hát akasztófán szárad is ki lelke

!

Mert hamis esküje, hamis a zúzája.

Százszor hamis a szó, mit kimondott szája.

Sz nincs férfi a földön, ifin vagy öreg,

Ki csak egy pillantást vetve rá legfölebb.

Fülig szerelmesen elé ne borulna

!

Ilyet mer üzenni hosszú egy hét múlva ?

Vidd hirül szavaim, maradok e mellett

;

Bár szivemben lesz , a mig csak lehellek.

Es most vedd e fürtöt, nagyhír rmester,
Emlékül Boriska, szegény, tegye ezt el.

S mint én nem felejtem, úgy se felejtsen,

Fejfámra nemsoká csak egy könyet ejtsen

!

Szólt vala s elfordult, nem szólhata többet.

Maga is vén Nesztor letörült egy könnyet.

Szótalan Achillnek kezeit megrázták.

Hogy hiába minden, szomorúan látták.

Nem akará Achill feledni a múltat.

Vissza a gylésbe tehát elindultak.

Fejét lecsüggeszté görögök királya,

S aludni a hsök tértek éjszakára.

(Folyt, köv.)

A JULES VERNE-FÉLE IRÁNY
REGÉNYIRODALMUNKBAN.

— Jókai Mór. Beksics Gusztáv. —

I.

A természettudományok óriási mérv
fejldése nem maradt hatás nélkül a regény-

irodalomra. Az egymást ér expedicziók, isme-

retlen földterületek felfedezése, bvebb ki-

puhatolása
;

a tudományok különböz terén

tett újabb meg újabb találmányok
;
ezek gyors,

meglep és bámulatba ejt alkalmazásai a

mvészetben, iparban s a mindennapi élet

szükségleteiben; a gyors közlekedési eszközök

mintegy vetélkedve való szaporítása és a

mindezeket terjeszt tudományos mvek,
folyóiratok, utleirások, tárcza-czikkek, mind-

inkább felköltötték a közönség figyelmét s

ezzel egyszerre érdekldését is. Ily körülmé-

nyek közt nagyon természetesen támadt föl

az a gondolat, hogy a természettudományok

különböz ágaiban tett újabb meg újabb viv-

mányok, kutatások eredményét, hypothesiseit

érdemes és idszer volna felvenni az elbeszé-

lés, a regény keretébe. A nagyszer anyaghal-

maz meglévén, csak a forma kérdése volt meg-

oldandó, hogy a regény, mint a tudományok
népszerüsitöje, akczióba lépjen. És ez csak-

hamar megtörtént. A kezdeményez e tekin-

tetben Jules Verne. Legényei a tudományos

ismeretek egész tárházat tartalmazzák. Vagy
egyes tételeket vesz fel alapul s a czélhoz

képest szövi egymásból s illetleg csoporto-

sítja az eseményeket; vagy a már kész me-

sébe, mint a regény tulajdonképeni alapjába,

illeszti be a megösmertetésre szánt tudomá-

nyos tételeket. Az érdekesség, a mit vala-

mennyi mvében a változatosnál változatosabb

események tarka vegyületével, egyik-másik

mvében a mindennapi beszéd tárgyát képez
tudományos kérdések, vagy nagyszer válla-

latok, utazások, gyakran mesés kalandok, a

földtan, csillagászat, természettan, stb. bevo-

násával eddig biztosnak vagy valószínnek

állított tételek alapján fentart: ez okozta,

hogy nem csak hazájában tön szép hírnévre

szert, hanem a külföldi irodalmak is igye-

keztek saját nemzeteikkel a regénynek ezt

az uj faját fordításokban megösmertetni s

látván kapósságát, ebben az irányban irt

eredetiekkel is kezdték gazdagítani saját

irodalmaikat.

Ily körülmények és hatás közt jött létre

irodalmunkban is nehány m. Ilyenek Jóhai-

töl: A jöv század regénye és Egész az északi

Pólusig! BeTcsics Gusztávtól Barna Artlmr;

Vértesi Arnoldtól A fölkel nap országa
; Köny-

ves Tóth Kálmántól A világlátók

;

ReveS'i La-

jostól Jelky András hajai fiú rendkivüli ka-

landjai az ötödfél világrészben.

E mvek közül csak a Jókaiéra meg a

Beksicsére fogok kiterjeszkedni Mind a ki-

tzött eszme nagysága mind a tárgyalás, mind

a reális tudományos rész, messze a többieké

fölé emelik. «A fölkel nap országá>-ban

annyira túlnyomó az ismeretterjeszt rész,

hogy a cselekvényt egészen elnyomja. A le-

írás is annyira halavány, hogy nagyon cse-

kély érdeket képes gerjeszteni. «A világlátók »

pedig több-kevesebb valószínséggel eladott

úti kalandok, nagyon gyenge tái-gyalással

és még naivabb indokolással. Végre «Jelky

András kalandjai* stb. eléggé mulattató ifjú-
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sági olvasmány Defoe híres Robinsonja min-

tájára, gyermekek számára. Mesék, de nagyobb

igénnyel nem is léptek a világ elé.

Az ily müvek bonczolgatásával, széptani

ösmertetésével foglalkozni nagyon nyomós

ok miatt kötelessége az irodalomtörténésznek.

A reális tudományok hatása folytán létre

jött nj irányt jelölnek, mely genre-nek sza-

porodása veszélyeztetöleg hat az esztétikai

Ízlésre, megvesztegeti, útját állja akárhány-

szor a józan Ítéletnek
;

s ha mint jogosult

fajt ösmerjük el, felforgatja az eddig dívott

regényelméleteket, különösen a mi a hst és

a fcselekvényt illeti
;
mert a természet cso-

dásabbnál csodásabb tüneményei közepette

elvész az ember a maga képzelt fenségeivel

együtt épen azért, mert az ember véghetet-

lenül kicsiny a nagy természettel szemben.

Hogy mennyire megsznik ily regényekben

bármi nem állapotnak lélektani fejldése,

az események logikai összefüggése, s úgy a

hs, mint a csak kissé nevezetes s az ese-

ményre csak távolról döntö befolyást gya-

korló személyek önállósága, s mennyire az

Írónak önkényétl függ sorsuk s az úgy ne-

vezett cselekvény fejldése vagy egymásutánja,

elég volna Verne néhány müvének pl. « Utazás

a föld körül nyolczvan nap alatt», «Jangada»,

« Utazás a föld központja felé» stb-nek tar-

talmát egyszeren elsorolni, hogy kitnjék

a legnagyobb lélektani botlásoknak egész

halmaza. Igaz, hogy a laikus számos physi-

kai, uiathematikai stb. tételt, hypothezist ismer

meg s ezek bvebb megösmerésére érdekl-

dése különösen feltámad, de ez legkevésbbé

sem feladata a regénynek
;

igazi feladata a

szív nemesítése, mely ezzel szemben tönkre

silányul.

A tudományok rohamos fejlesztése szá-

zadunknak, a jelennek érdeme. Oly találmá-

nyokat tett köznapiakká, a mik ezeltt másfél

századdal az ábrándok országába tartoztak,

vagy a miket ezeltt csak egy századdal is

a lehetetlenségek közé soroztak. S minél

nagyobbak az elért eredmények, minél hihe-

tetlenebb gyorsasággal halad elre e tekin-

tetben az emberiség, annál többet mer, annál

nagyobbakra tör. És soha sincs megelégedve

az elért czéllal; fejlesztését mindig a jövnek

tzi ki feladatául. Múltja oly kicsiny, hogy

arra egy pillantást vetni talán érdemesnek

sem tartja; jelenét feláldozza s csak a jöv-

nek él. E lázas küzdelem lassanként belopóz-

kodik az irodalomba. Meghidegiti, elnémítja

a szivet
;

ismeretekkel tölti meg az ember

fejét. A költ a maga anyagi küzdelmeit

festi igen frivol képekben, mint ezt nem egy

divatos költnknél olvashatjuk. A regényíró

tudományos ismereteket terjeszt. A múlt,

meljmek jövnkre nézve tanító mesterünknek

kellene lenni, feledésbe merül. Az eszmény

elvész
;
nem érdekel s mi csak a reális, a

kézzel megfogható, kétszer kett négyként

bebizonyítható után kapkodunk.

A regénynek feladata, hogy legyen bizo-

nyos alapeszméje. Olyan ez a regényben, mint

a nagytermészetben az éltet napsugár. Olyan

legyen ez, hogy lélektani magyarázatok s

logikai okoskodások alapján az esemény min-

den mozgató szálát meglehessen magyarázni

s a helyességét megmutatni. E nélkül unta-

tóvá lesz, anyagiassá válik a személyek küz-

delme, kiket csak a legrutabb önérdek vezet.

Ilyenek a legújabb idben rendkívül elterjedt

»Sensations román « -ok. Azt nem lehet tagadni,

hogy Vernének számos mvében csakugyan

van szép alapeszme, mely nagyon is méltó

a regényben való kidolgozásra; st Jókai-

nak a «Jöv század» és Beksicsnek «Barna

Arthur» czimü regényében oly magasztos a

feldolgozott alapeszme, a milyen valaha vi-

lágirodalmi magasságra emelkedett regényben

feldolgoztatott. Nem szükkörü, nem nemzeti

jelleg, hanem általános, minden nemzetet

egyaránt érdekl. A kivitel azonban nem

felel meg az eszme nagyságának. Mindkett-

ben vannak oly hibák, melyek mveiknek
világirodalmi magasságra való emelkedését

lehetetlenné teszik. Jókainál a fantázia tnl-

ságos kicsapongásai, Beksicsnél az irályban,

az ügyes elbeszélésben való nem nagy jár-

tasság, mindkettnél pedig reáliákat fejteget

hosszas czikkek, ismertetések.

Jókai «A jöv század* czimü regényé-

nek alapeszméje a «világbéke». Nagyszer
eszme. Nagyobbszerüvé s érdekesebbé válik

az által, hogy ennek elérésére a tudomány-

nak még ezután teend renget g mérv elre

haladottságát és fejlettségét használja fel,

mindjárt ebben lényegesen különbözik Ver-

nétl. Jókai hatalmas fantáziája nem elége-

dett meg azzal, hogy a már létez vonja be

tündökl fényével s ebbl kiindulva a jelen-

ben létezhetkre vonjon következtetést. A
jelent messze túlszárnyalja, képet s képeket

tár elénk a jövbl, olyanokat, melyeket
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fantáziája alkotott s minket talán szeretne

egykor niegvalósulandóknak hivni. És aztán

ragad ellenállhatlaniü. Kezdetben csak lépést

baladunk vele, majd mind gyorsabb.an visz

maga után s végre annyira belekeveredünk

abba a bvös körbe, a mit fantáziának ne-

vezünk s a mit legtalálóabban csak Jókai

nevével jellemezhetünk, hogy vagy elszédit

s ki sem szabadulunk belle vagy pedig a

nagyon is prózai valóság földjére cseppenünk

le, mert a higadt ész bírálatára eltnvén a

fantázia, a költészet, nem találunk költi

igazság szolgáltatást. Való és költött nem

szövik egymást úgy keresztül kasul, hogy

egyik a másiktól elválasztható ne lenne. Egyik

a másik rovására lesz túlnyomó. Vernénél

ez nincs igy vagy legalább müvei nagyrészé-

ben nem ez a túlnyomó. Regényeit tanulmá-

nyozván, arra a tapasztalatra jatunk, hogy

mind az a csodás, mind az a nagyszer, a

mi mveiben nagyrészt elfordul (s a nagy-

részt kifejezést különösen hangsúlyozom) csak

arra való, hogy a reális tudományok igazán

csodásnak nevezhet vivmányait még csodá-

sabb szinben tüntesse fel s az eddigi roppant

mérv haladást jogos alapnak arra, liogy a

jövnek e tudománya, melynek jelene, ha

csak tespedésben vagy rövid idei pangásban

nem állott, nem volt s nem is lesz, a maga
még nagyobb mérv s ezután leend vivmá-

nyait ezen az alapon felépíthesse. Ilyen ter-

mészet Jókainak <£ Egész az éjszaki polusig»

czimü mve.
Mind Jókainak, mind Vernének mvei-

bl számtalan ilyen példát hozhatnék fel,

de nem ez a czélom és nem is lehet. Ily

irányú regények birálatánál nem lehet az a

czél, hogy a belesztt tudományos kérdések

igaz vagy igaztalan voltát kutassuk; hogy

megbíráljuk hypothesiseiket s ezekbl vont
I

következtetéseiket, mert ez annyi volna, mint

regények tudományos értékét megbírálni, a

mi lehetetlen, mert a regény költi mfaj,

habál' származásánál fogva másodlagos irány

képviselje. A czél e tekintetben az; meg-

vizsgálni jól, vájjon azok a mindenféle vív-

mányok megösmertetésére való körülmények,

melyekben az ily mvek hse és melléksze-

mélyei megfordulnak, olyanok-e mint a milye-

neket ember szellemi tehetsége vagy testi

ereje segélyével legyzhet, vagy csak egye-

nesen az Író kénye-kedvétl függ jóra vagy

rosszra válása, gyzedelme vagy bukása

;

hogy lélektanilag igaz-e, logikailag megáll-e,

mert a tudomány igazságához semmi köze a

regény valószinüségének. Webb átúszta a La
Manche csatornát. Lehetett volna egy regény

hse, mint a testi er képviselje
;
de a Niagara

átuszásánál a természeti ervel szemben az

emberi megsemmisült s ezzel egyszersmind

megsemmisült az a lehetség is, hogy regény-

hssé váljék. Mennyivel magasztosabb ennél

Hugó Vildor «Tenger munkásai »-nak hse,

kit testet-lelket egyaránt emészt munkájá-

ban a szerelem vezérel s tart fenn. Ez lé-

lektani következetesség. Mennyi esetlegesnek,

véletlennek vannak kitéve a szárazföldtl

elszakadt jégsziget lakói Verne «Prémek

hazája* czimü mvében. Megtörténhettek-e

ezek ?

Utazók, felfedezk mveibl számtalan,

ezeknél még csodásabb eseményeket is ol-

vasunk. Megengedhetjük hát, hogy megtör-

ténhettek. De megtörténnek-e ezek minden

körülmények között ? Nem ! A tapasztalás

mutatja: nem

!

Tatrangi Dávid közvitéz, bátor visele-

tével annyira megnyeri a különben minden-

kiben gyanakvó király kegyét, hogy ettl

levelet kap, mellyel a király Tatrangi szol-

gálatát akarja megjutalmazni. Ez a levél

liadi törvényszék Ítéletétl menti meg s föl-

menti a katonaságtól is egyszersmind, mely

rá nézve csak nyg volt. A királ}ú levél

tiszti rangra emelte s mint tiszt nem eshe-

tett ama büntetés alá, a mire mint köz-

vitézt Ítélték. Ez forduló pontot alkot éle-

tében.

Ez idtl kezddnek tudományos kuta-

tásai és elkészületi az osztrák-magyar mon-

archia s Oroszország közt kitörend végzet-

szer háborúra. Ezt megakadályozni legke-

vésbé sincs szándékában, de tehetségétl

sem függ, de azt akarja, hogy lehetleg

vérontás nélkül folyjon le és óriási elkészü-

leteket tesz, nemcsak ebbl a czélból, hanem

azért is, hogy találmánya következtében e

háború általános s örökkön tartó világbéké-

ben végzdjék. Hogy pedig életében az em-

lített forduló pont beállott, ennek a története

következ.

iFolyt. köv.)
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PAP-HALÁL.
— Marriot Emil regénye. —

(Folyt.)

«Ne! ó ne! Hisz még a Ttözönyöseh is

elijednek látásomtól kát még ö, ki

oly gyöngéden szeret! . . . Ó Joacliini ! mit

csinál ? Látod-e öt néha? Beszél-e rólam ?»

«Ha találkoztunk, csak rólad beszéltünk.

Igazad van . . . hiven ragaszkodik hozzád*.

Harteck sóhajtott s sokáig hallgatott.

«Kell még valami a jégen kivül?» kérdé

végre Joachim.

György tagadólag intett fejével.

« Akkor jégért küldök*, mondá barátja.

«Csak az óvatosság kedvéért . . . reméljük,

hogy éjjel nem lesz szükség reá. És azt hi-

szed édes Györgyöm, hogy képes leszesz hol-

nap Kesztenbe visszatérni?*

«Ha te velem jösz . . . igen. Csak ma-

gamra ne hagyj*.
’

« Természetesen elkisérlek ... az esperes

megengedte. Álmos vagy-e ?»

«Igen ...»

«Akkor engedd meg, hogy segítsek rn-

háidat levetni*.

« Egyszer már megtetted » ,
mondá Harteck,

miközben levetkezteté t. «Emlékszel-e még

rá? Akkor éjjel volt, mely innét való tá-

vozásomat megelzte . . . nagy türelemmel

kell irántam lenned*.

«Te bolond!* mondá Joachim erltetett

vidámsággal. «Elfelejtetted már azt az idt,

mikor én voltam beteg s te ápoltál engem ?

Most rajtam van a sor . . . csak a kölcsönt

íizetem kölcsönnel*.

«Jó éjszakát*, mondá Harteck s meg-

szoritá barátja kezét. Joachim keresztet ve-

tett rá s aztán lábnjjhegyen kiment, hogy

jeget hozasson.

XVII.

Nagy k esett le az esperes szivérl,

midn Salzbiu'gból visszatérve, tudtára esett,

hogy már mind a két pap távozott Szent-

Jakabról. Azonnal irt Hartecknek, hogy át-

helyezésére irányult kívánsága teljesült, s

tudatta vele azt a helyet, mely jöv lak-

helyéül jelöltetett ki. Azt is közölte a pappal,

hogy két hét mnlva ntnak indulhat; a hely-

ség déli, enyhe éghajlata miatt ismeretes és

hires s , az esperes, biztosan reméli, hogy

ott Harteck meggyógyul. Végre megkérte öt.

OKU

hogy néha-néha adjon hirt állapotáról s szives

üdvözletét küldött s minden jót kívánt neki.

E levélre azonnal válasz érkezett Joachim

irta. Barátja nevében köszönetét mondott az

esperesnek sikeres fáradozásaiért, de fájó

szívvel kell tudatnia, hogy Harteck állapota

oly rosszra fordult, hogy elutazására egyelre

gondolni sem lehet. Ha azonban jobbra for-

dulna, azonnal értesíti az esperest. — De a

napok múltak s a «jobbra fordulásról* semmi

hir sem éi'kezett. Az esperes végre elhatá-

rozta, hogy ismét ir s megkérdezi, vájjon

nem lehetne-e az utazást minél elbb meg-

kezdeni ? A levél válaszolatlan maradt. «Isten

neki!* gondolta az esperes. «PIn megtettem,

a mit tehettem ... a többire semmi gondom*.

De azért még sem tudott bizonyos ideges

nyugtalanságot legyzni... « Sokért nem ad-

nám, ha azt az embert itt hagytuk volna*,

mondá egy Ízben a fiatal páternak. «Ejjel

nappal üldöz . . . csak már abból az átkozott

Kesztenbl kikeveredett volna!

A barát némán bólintott.

«Tudják-e Sz. Jakabon, hogy olyan be-

teg?* kérdé az esperes.

«Igen», viszonzá a barát, arczát elfor-

ditva. «Embereink beszélték ...»

De ezalatt valakire gondolt, ki ma vele

az utczán találkozott. Miért nem- tudott ettl

a képtl szabadulni ? Egy éve mnlt . . . két em-

ber szivét döfte alíkor át — nem rosszakarat-

ból, hanem helytelenül felfogott buzgalomból.

Miért nem hagyja ez most nyugodni öt ?

Midn a leány, mint valami alvajáró, elment

mellette, nagy szemeit meren a semmibe

szögezve, lesoványodott arczáu leirhatatlan

fájdalommal . . . ó ! mennyire üldözte t ez

a kép ! Köszönt a leánynak, de az félénk,

siets léptekkel surrant el mellette s a nél-

kül, hogy rá vagy bárhova nézne . . . Mennyire

gyötörte t emlékezetében az a zokszó, melyet

ama boldogtalan Szilveszter-éjszakán mondott

felle: «Most már nem feddhetetlen . . .»

Kemény, kemény szó az, mely most a lelkét

égette. «A ki nem bnös, az vesse rá az els

követ!* Pedig ö dobta rá az els követ,

gyorsan, meggondolatlanul és szánalom nél-

kül . . . óh ! bárcsak ne tette volna !

A két barát élete e közben a régi, szo-

morú kerékvágásban haladt. Ha Joachim a

faluban megfordult, mindenki tisztelettel kö-
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szönté öt, mert minden ember tudta, mily

nagy kereszt nehezedék a fiatal pap vállaira,

s mil}^ derekasan s serényen osztá meg magát

a lelkipásztori kötelességek s beteg tisztársá-

nak ápolása közt. A plébánia nagyon csöndes

volt. Idegeneket nem bocsátottak be, hogy a

beteg nyugalmát ne háborítsák; Joacliim és a

gazdasszony alig mertek járni s csak suttogva

beszéltek
;
a szegény Cézárt gyakran el kellett

távolitani a háztól, mert sokszor fülhasitó

vonitást vitt végbe ... «Ez halált jelent!*

mondák az emberek, ha a kutya vonitását

hallották, s keresztet vetvén magukra, egy

Miatyánkot imádkoztak el. Az orvos, ki egy

közellevö faluban lakott, minden naj) a plé-

bániára ment; ha Joacliim azt kérdezte tle,

vájjon nem lehet-e már barátját e szeren-

csétlen faluból elvinni, az orvos vállat vont

s azt feleié; «Még nem . . . talán késbb*.

«De ön kimélje magát*, mondá egy Ízben

a fiatal papnak. «Ez a terhes betegápolás

tönkre teszi önt. Vegyen legalább egy ápoló

nt a házba*.

«Ó nem*, feleié Joacliim. «Ne féltsen

engemet. Én kibirom az utolsó perczig. Az

én kedves Gyurimhoz senkinek sem szabad

közeledni kivülem*.

«Mondja meg szintén*, kérdé az orvost

más alkalommal, «csakugyan nincs reménység,

hogy megmenthetjük t?»
« Nincs. A rohamos tüd vész ellen, ha

ily hevesen lép föl, nincs orvosság*.

«És fájdalmait sem enyhítheti ? Szivem

vérzik, ha köhögni hallom öt . .

.

mindig azt

gondolom, hogy a köhögéstl melle szakad

meg . . . sem aludni, sem feküdni nem hagyja

öt. Az ágyban mindig egyenesen kell ülnie

s a fulladás ellen viaskodik . . . Ha nem lesz

ennek a nyomorúságnak nem sokára vége,

még eszemet vesztem*.

«Ne csüggedjen . . . már nem sokáig tart-

hat s fájdalmait tlem kitelhetöleg enyhíteni

iparkodom . . . Azok az ers szerek, melye-

ket az ember a betegeknek ilyen esetben ad,

persze életét rövidítik meg ... de megköny-

nyitik a halált*.

«Tegye azt, a mi meg van engedve*,

mondá Joachim s homlokára szoritá kezét,

«csak fájdalmai enyhüljenek...*

« Tisztában van-e állapotával a beteg ?*

kérdé az orvos.

«Nem tudom olyan keveset be-

szél ...»

« Holnap ismét eljövök*, mondá az orvos

s részvéttel szoritá meg a pap kezét. «Az

orvosságokat azonnal átküldm . . . csak bá-

torság, káplány ur, és megnyugvás. Mind-

nyájunknak meg kell halni — korábban vagy

késbb*.

Joachim visszatért a házba. «Megköny-

nyiti a halált . . . .* tehát csakugyan, csak-

ugyan ... A lépcs karfájába kellett fogznia,

hogy össze ne rogyjon. Még neki, a papnak

is hitvány vigasz gyanánt tnt föl e percz-

ben az örök-élet Ígérete.

Lassú léptekkel ment barátjához. Pár-

nákkal megtámasztva, és gyapjú takarókba

burkolva ült György a kemenczéhez közel

s a tüzbe bámult. Kutyája kissé reszketve

lábainál kuporgott s az állatokat jellemz,

igen szomorú tekintettel nézett beteg gaz-

dájára. A beszéd a boldogtalan embernek

nagy fájdalmat okozott, azért megszokta, hogy

ápolójával majd mindig jelek által értesse

meg magát. Alig mert mozdulni attól való

félelmében, hogy az örökösen bosszantó kö-

högést fölingerli
;
ha már nem lehetett tovább

elfojtania, rendesen azt mondá; «Ah, Joachim,

a köhögés !» S e szavakat oly panaszos és

félénk hangon mondá, hogy Joachim mindig

megborzadt. Sokat szenvedtek mind a ketten.

Bajos volna eldönteni, ki állt ki többet —
az-e, ki a fájdalmakat érezte, vagy a másik,

ki barátját szenvedni látta, a nélkül, hogy

segíthetne rajta.

«Levél jött számodra*, mondá Joachim,

midn a beteg szobájába lépett. «Fölbontsam?*

Harteck a fejével intett.

«Hugodtól érkezett*, folytatá Joachim,

a levelet átfutva szemeivel. «Azt kérdezi,

liogy ö vagy anyád jöjjön-e hozzád?*

« Maradjanak mind a ketten ott, a hol

vannak*, viszonzá Harteck.

«Nagyon aggódnak miattad*.

A beteg keseren, de egyúttal egykedven

nevetett. «Szép tölök*, dünnyögé.

« Tehát azt válaszolom nekik, hogy ma-

radjanak Kuffsteinban, s én ezután is, mint

eddig, tudósitom ket állapotodról... jó lesz-e ?»

György ismét bólintott.

«Hogy érzed most magadat? Jobban,

mint az éjszaka?*

« Sokkal jobban. Remélem, hogy nem

sokára utazhatom*.

«Kétségen kívül*, mondá Joachim erl-

tetett nyugalommal*.
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«01y szomorúan mondod ezt . .

.

azt gon-

dolod, hogy soha sem jön el az az id ?»

«Már miért ne ? Ha a javulás állandó

lesz ...»

Harteck egy ideig mit se szólt.

«Mégis csak különös », mondá aztán hir-

telen. «Állásom által életemet játszom el s

állásom miatt halok is meg ... Ez mégis

csak az Isten ujja, hogy nem kellett volna

papnak lennem ... de anyám okosabb akart

lenni Istennél . . . most lássa, mivé tette fiát».

Joachim a beteghez lépett.

«Ne törd ilyesmin a fejedet*, kéré öt

halkan.

«Isten jót akart velem », folytatá Harteck

megindult hangon. « Boldog ember lehettem

volna . . . becsületes és szorgalmas vagyok

s megvan az a tulajdonságom, hogy szerete-

tet tudok ébreszteni . . . kedvemre való fog-

lalkozást választhattam s családi tzhelyt

alapíthattam volna ... de anyám, tulajdon

anyám! 0 nem tudja, mit tett velem, s azért

megbocsátok neki . . . ámbár ...» Megállt

s nagyot sóhajtott. «A sir szélén csak le

szabad vetni az álarczot ... a legszegényebb

szolgát is gyakran irigyeltem terhes munká-

jáért . . . Ha egész nap derekasan kifáradt,

este mégis látja fáradságának gyümölcsét . .

.

tudja, miért dolgozik ... de én ... Minden,

a mit tettem, színlelés volt . . . szivem mit

se tudott róla. Gyakran undor és utálat fo-

gott el, ha a templom tornyának a csúcsát

messzirl láttam ...»

« György », vágott szavába Joachim. »Mit

vétett a papi állás ellened, hogy annyira

ócsárolod ?»
r

« Semmit . . . Édes Istenem! ne érts félre,

kedves Joachim ... én becsülöm az állást,

de én, én nem vagyok papnak való. Isten

tudja ... én jó keresztény, st mi több,

buzgó katolikus maradtam volna ... de hagy-

tak volna a világnak
;

egész szivem a világ

s az örömei után kívánkozott ... a családi

élet, a házassági és apai örömek után, me-

lyek a katolikus papnak oly kegyetlenül el

vannak tiltva*.

«Te egyházunk egyik föoszlopát inga-

tod meg», mondá Joachim. «Hisz az a tör-

vény, melyet a nagy Gergely szándékozott

létesíteni, és a még nagyobb Incze kivitt,

a katolikus papság egyik fötámasza. Sok

eltt borzasztónak tetszhetik, sokan szenved-

hetnek miatta ... de az egyház arra nem

Z 0 R U

hajthat. A családi idilleknek nem veheti hasz-

nát. Az a férfi, kinek neje és gyermekeirl

kell gondoskodnia, els sorban mindig övéire

gondol, s az egyház nem tr maga mellett

vetélytársat. Egyedül kell a papnak az élet-

ben állania, ha minden erejével az egyhHznak

j

akar szolgálni — az egyháznak els és utol-

sónak kell eltte lennie s azért a papi nt-

lenség csak magával az egyházzal dlhetne

meg, a mitl pedig Isten mentsen*.

«Igazad van, ezerszer igazad van, Joa-

chim ... te mint katolikus pap beszélsz . . .

de én soha sem voltam az, habár a tonzurát

hordozom. En nem kívánom, hogy az én

csekély személyiségem kedvéért a papi nt-

lenséget eltörüljék . . . csak azt ismétlem,

hogy nem voltam közétek való. Ez volt

szerencsétlenségem. Nem az állás csalt meg

engem, hanem én az állást, mert a papság

közé furakodtam, a nélkül, hogy szivem ösz-

tönzött volna. Mindig is befurakodott marad-

tam . . . csak bizonytalanul tapogatóztam,

anélkül, hogy az igazit megtaláltam volna .

.

.

nem mertem ócsárolni vagy véleményt nyil-

vánítani ... s ha gazemberek közé kerülök,

ott se szóltam volna semmihez sem . . . mert

én voltam a csaló . . . nem volt jogom pa-

naszkodni
;

ez csak a megcsaltnak jogában

áll. Egyrészt ebbl az okból maradtam . . .

nékem nem volt szabad kilépnem s botrányt

okoznom, ki az egész állásnak ártottam

volna . . . eleget vétkeztem azon ruha ellen,

a melyet hordtam anélkül, hogy jogom lett

volna hozzá. Ügy is hordtam mindig, mint

valami lánczot . . . bármennyire fáradoztam

is, hogy kötelességeimet teljesítsem . . . ebben

a lánczban mindig megakadtam s képmuta-

tónak neveztem magamat ... és mindenki

észrevette mindenkor, hogy nincs rendben

a szénám. És azért megyek is tönkre. Derék

egy pap voltam*, fejezé be szavait félig ke-

ser, félig fájdalmas mosolylyal. «A helyett,

hogy az oltárnál hajtottam térdet, mindig

jobb szerettem volna egy szép asszony lá-

bainál heverni ... de most mindennek vége

— Így vagy úgy. Most csak az van hátra,

hogy a hideg sírba szálljak — s azzal vége

a komédiának*.

Napok óta nem beszélt ennyit egyszerre.

Joachim, ki elveszettnek tartá t, nem is

akarta t kínozni az ilyen ellenvetésekkel,

mint: «Ne beszélj annyit! Hagyd abban,

kíméld magad*, melyek minden betegnek
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terliökre vannak, s az il}^en intésekkel, me-

lyek a szegény beteget, ki baját talán pil-

lanatnyira félig-meddig elfeledte, komoran rá

emlékeztetik. Barátja mellette állt, s György

szeli len simogatta a fiatal pap kezét.

«Derék, jó papom ! » mondá György
halkan; szava egyáltalán szaggatottan hang-

zék. «Nem veszed rossz néven tlem, Joa-

chim, hogy oly kevés becsületet vallottál

velem ?»

«Hogy beszélhetsz igy, kedvesem! St
sajnálkoznom kell miattad , . . hozzám h
barát voltál s én nem kívánok többet®.

«Büszke vagyok rád . . . sokra fogod

vinni, becsületére válsz állásodnak . , . nem
ngy, mint én ...» Egy sóhajtással félbe sza-

kitá szavait. Egy id múlva azt kérdezé

:

«Nem felejtettél el semmit, a minek gondját

rád bíztam, ha én ...

»

Joachim a beteg szájára tette kezét.

« Hallgass, György, hallgass. Szót se a

felöl, kérlek®.

«De ...»

«Nem felejtettem el semmit*.

«Te oly jó voltál hozzám . . . ezerszer

köszönöm szeretetedet és hségedet. Adj egy

csókot, Joachim».

A fiatal pap térdre esett a beteg eltt.

Ajkaik hosszú, reszket csókban érinték egy-

mást.

« Talán mégis van viszontlátás®, mondá
György s barátja vállára h^jtá fejét. —
Talán! Szomorú szó egy pap szájából.

«Ó György!® kiáltá Joachim szemre-

hányólag.

« Bocsáss meg ... És még egyet ... ne

mulaszd el föladni az utolsó kenetet. Mit

szólnának híveim, ha lelkipásztoruk az egy-

ház vigasza nélkül halna meg . . . ug}'^ aka-

rok meghalni, mint egy katolikusnak illik ...»

«Igen, igen. Arra még van id ...»

«Ki tudja, mily jókor ... De most aludni

próbálok®. Gondolatai révedezni látszottak.

. . . Mit mond majd ö, ha megtudja halálo-

mat f . . . Joachim, talán holnap utazhatunk

. . rendelj kocsit. Minden készen van az

utazásra ?»

« Minden®.

«Akkor holnap utazunk®, mondá Gjmrgy
s feje a vánkosra hanjmtlék, mely megtá-

masztá öt. «Holnap, Joachim*.

«Amen®, gondolá a másik.

Este sajátságos lárma történt a plébá-

nián, ajtók nyíltak föl nagy hirtelen s csa-

pódtak be, siet léptek hallatszottak s halál-

sápadt arczczal rohant a gazdasszony az

utczára. A legközelebbi házak lakói a kapu

elé álltak, körül fogták az asszonyt s kér-

dezgettek, tudakozódtak . . .

« Hamar! szaladjon valaki az orvoshoz!®

kiáltá a gazdasszony, «és te, sekrestyés, húzd

meg a szent Lélek harangját ... a vikárius

ur haldoklik®.

A népség, férfiak, nk és gyermekek

térdre borultak s fönszóval imádkozni kezd-

tek. Néhányan elrohantak. Csakhamar halk

harangszó csendült meg; az egész faluban

nagy élénkség támadt. Mindnyájan a plébá-

nia felé tolongtak, ott letérdeltek s imákat

mormogtak a haldoklóért. Közbe közbe hosz-

szura nyújtott, keserves hangok hallatszottak

. . . Cézár volt, mely felborzolt szrrel és

behúzott farkkal, orrát az ég felé tartva

borzasztó vonitást vitt véghez, mintha az

állat, gazdájának halálgyötrelmeit együtt

érezve, szintén arra kérte volna Istent, hogy

szabadítsa meg a haldoklót ... Az asszonyok

és gyermekek, sót a férfiak is eliszonyodtak.

Ekkor fönt hirtelen kinyílt egy ablak.

Mindnyájan fölnéztek. Joachim szke fejét

látták az ablakban. A pap orczái lázban

égtek, haja kuszáit volt.

«Küldjetek egy fiút a templomba!® kiáltá

le. « Hozzon el mindent, a mi a beteg ellátá-

sához szükséges ... de gyorsan !»

A gyermek már elfutott, a pap ismét

eltnt az ablakból. A tömeg ima s halálos

aggodalom közt várakozott. Sok asszony

hangos sírásra fakadt, midn látták, hogy a

fiú visszajön és a házba rohan.

Egy óra múlva az orvos jött kocsiján,

ügy üdvözölték öt, mint valami ment an-

gyalt. Ö azonban eltaszigálta az embereket

s a házba ment; a tornáczon azzal a fiúval

találkozott, ki, az Ur testével kezében, gyor-

san akart a házból távozni.

«Már vége van?® kérdé tle az orvos.

A gyermek oly zavarodott volt, hogy

nem tudott érthet választ adni. Az orvos

nem kérdezsködött tovább s folytatta útját.

Éjfél tájban mozgás támadt, senki sem

távozott el, csak a gyermekeket küldték

haza. Az emberek látták, midn az orvos a

zokogó gazdasszonytói kisérve, kijött a ház-

ból s mindnyájan abban hag5Ják az imádságot.

« Menj etek haza, emberek®, mondá az
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orvos s kocsijára ült. «A vikárius ur kiszenve-

dett . - . hajts, Jancsi ».

A kocsi szélsebesen elrobogott. Az em-

berek fölemelkedtek térdeikrl s a plébániára

néztek.

«Ki fog nála virrasztani? Hol a halot-

tas asszony ?» kérdék néhányan.

« Menjetek haza mindnyájan*, mondá a

gazdasszony. «A káplány ur azt mondta,

hogy nincs senkire szüksége . . . maga ma-

rad barátja mellett*.

«Istenem, anyám ! De szerette ez a kett

egymást!* jegyzé meg egy vén paraszt asz-

szony.

«Es olyan hamar végének kelett lenni!

Olyan derék ur volt!»

«En mindjárt tudtam*, mondá a gazda-

asszony induló félben. Nálunk senki se birja

ki sokáig. Aztán még ma beszélt róla, hogy

holnap el akar utazni ... szegény uram!*

És mégis igaza volt. Elutazott, ámbár

más helyre, mint a melyre gondolt. Olyan

helyre költözött, hol jobb volt neki, mint bár-

hol a föld kerekén.

A temetést megelz délután, mely fa-

lusi szokás szerint korán reggel volt tartandó,

Joachim a lakó szobában az asztalnál ült s

azokat a leveleket és papírokat rendezte,

melyeket a megboldogult hátra hagyott. A
szomszéd szobában, hol a tetem ravatalra

volt téve, folytonos zaj hallatszott, az embe-

rek jöttek, mentek, suttogtak és imádkoztak

— Joachim nem egyszer nyugtalan pillan-

tást vetett a csukott ajtóra, ügy tetszék

neki, mintha ez a sok kiváncsi vagy részvev
j

szájtátó háborítaná barátja álmát, sokért nem
i

adta volna, ha a halottnézés szokását leg-

alább ez alkalommal megszüntethette volna.

Els nap távol tartá az embereket. Ö maga
volt az, ki barátjának az utolsó szolgálatot

tette, t felöltöztette s a koporsóba tette, a

feszületet kezébe adta s a gyertyákat a ko-

porsó körül meggyujtogatta . . . megszentség-

telenitésnek tartotta volna, ha az övén ki-

vül más kezek érintik elhunyt barátját. A
halottas szobába, rajta kivül senki fiának

se volt szabad bemenni. Egészen magának
akarta barátját megtartani, egyedül és látat-

lanul tle búcsút venni, s a gazdasszonynak

szigorúan meghagyta, hogy minden tolakodót

utasítson el. De ma már lehetetlen volt.

Alkalmazkodnia kellett az általános szokás-

hoz, barátját mindenki tekintetének, a ki

csak jött, ki kellett tenie, s ez kimondha-

tatlan nehezére esett neki. A holnapi teme-

tésre mér résztvevk is érkeztek, papok a

környékrl s más emberek, kik Hartecket

ismerték; egy barát is jött, ki az utód megér-

keztéig a lelkipásztorkodást teljesítse. Ezeket

a közönyös embereket fogadni, velk beszélni,

haszontalan kérdéseiket : hogyan halt meg,

sokat szenvedett-e, meddig volt beteg —
mind végig hallgatni s rájok felelni — mégis

sok volt egy oljmn halálra sebzett szívtl,

mint az övé volt. Azon kivül ezerféle dolga

volt; a temetés fell intézkedni, a szüksé-

ges meghívókat szétküldözni, az esperest és

a megboldogultnak családját az esetrl érte-

síteni, Salzburgba Írni, hogy utódot jelölje-

nek ki, gyászjelentéseket nyomasson, s szét-

küldözzön — mindezek a halaszthatatlan

dolgok, melyeket az els fájdalom óráiban

kell teljesíteni s a gyászolónak alig enged-

nek idt, hogy magát kisírhassa. Minderrl

legfrissebb fájdalom, a betegségre, halálküz-

delemre és a kedves halott utolsó perczeire

való élénk emlékezés közepett kell gondos-

kodni . . . «és», gondolta Joachim magában,

«ez a szomorú szükségesség is haszonnal jár.

Elzsibbasztja az els fájdalmat, erszakkal

másfelé tereli a gondolatokat attól az egytl

. . . Ha majd a földben pihen, szabadon foly-

hatnak a könyek. A határtalan gyász ideje

úgyis elég jókor fog bekövetkezni*.

(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A trónörökös könyve mvészi részének munkála-

tai serényen haladnak elre. Nevezetesebb hazai és

külföldön él festmvészeink kivétel nélkül részt

ves/.nek az ilhisztrácziök készítésében : Munkácsy

Mihály, Zichy Mihály, Lietzenmayer Sándor, Wagner

Sándor, Benczúr Gyula, Székely, Lotz, Ligeti, Mé-

szöly, s ezeken kivül a fiatalabb gárda számos tagja,

kik valamennyien a szerkeszt bizottság megbízásához

képest beutazzák az ország különböz vidékeit, hog)-

helyszíni, néprajzi és életképi vázlatokat vegyenek

fel. Egy részük már el is utazott
;

másik részét az

orsz. kiállítás jury-munkálatai tartják a fvárosban,

azok befejezése után szintén tanulmány-utra indulnak.

Az illusztrácziék fametszetével a szerkeszt-bizottság

tudvalevleg Morelli Gusztáv mmetszt bízta meg, a

ki e czélból Jcülön magyar xylographiai mintézetet
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állít tel az Aiidrássy utón tisztán magyar munkaerk

alkalmazásával. E végbl legközelebb külföldre uta-

zik, hogy itteni metszi mellé a külföldön él jelesebb

magyar mmetszk közül többet szerzdtessen. A m
mutatvány-füzete már szeptember végén, a két els

füzet pedig az év végéig meg fog jelenni.

Ráth Mór kiadásában több könyv és tüzet hagyta

el a sajtót egyszerre. Arany János összes munkáiból

megjelent a )3-ik tüzet, mely magában foglalja az

Aristophanesröl szóló tanulmányt is, ára 60 kr.,

Tolstoj Leo gróf híres regényébl a wHáboru és Bé-

kés-bi az els füzet (ára 60 kr.), Eötvös József br.

XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az ál-

lamia» czimü mbl a 3-ik füzet (ára 50 kr.), az

1885. évi XXIII. tvczikk a vizjogról, (ára 90 kr.),

szaktekintélyek jegyzeteivel ellátva, Bozóky Lajos

dr.-tól «Római világ* mveldéstörténeti rajzok a

császárság fénykorából, nyolczadik ketts tüzet, (ára

I frt 40 kr.), I88ö-ik évi országgylési törvényczik-

kek, magyarázattal ellátva (ára 40 kr.), ezenkívül több

értekezés a mathematikai és természettudományok kö-

rébl, külöD-külön füzetekben. Ez utóbbi vállalatot

tudvalevleg Szabó József dr. szerkeszti az akadémia

III. osztályának megldzásából.

«Az orieansi szz* czimü festményen dolgozik

jelenleg Matejko. A lengyel fest, szokatlanul, ezzel

nemzetközi tárgyhoz fogott, de a tárgy teljesen meg-

felel vallásos és szellemi irányának. A kép Schiller

színmvének egy jelenete alapján VII. Károly király

rheimsi koronázását ábrázolja s a nagy számú alak

között a tsuly Jeanne d’Arcra van fektetve. Jöv
szre készül el.

Daudet Alfonz uj regénye. November végén uj

regény fog megjelenni a hírneves franczia regényíró

tollából. A m folytatása lesz a szerz «Tartarin de

Tarascon* czimü szatirikus regényének; s czime ez

lesz : «Tartarin sur les Alpes*. Ezúttal Tartarin nem
vadászati kalandokra és kirándulásokra indul, hanem

elmegy a Svájczba, melyrl elhitetik vele, hogy az

egész ország egy óriási gyógyterem, nagyszer papír-

ból készült hegyekkel; tulajdonképen síkság, de ügyes

vállalkozók a nyári évad elejére, a mikor az opera

szünetel, a Teli Vilmos operából kikölcsönöztt dísz-

letekkel rakják tele. Ezeket a díszleteket Európa

összes színházaitól bérlik ki s így támad az a hatal-

mas hegyvidék. Tartarin vágyik a hegymászó dics-

ségre s útnak indul azzal az elhatározással, hogy meg-

másza a Montblancot. Ekkor Tartarin-Sancho megint

jogaiba lép s kigyógyitja ábrándjaiból az élénk fantá-

ziájú hiszékeny dél-francziát.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Al^^ner I<aJos.
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Budapest, IV., Váczi-utcza 1.

A PETÖFl-TÁRSASÁG
^1. könyviciacló-vállalata.

Abonyi Lajos. «Itt a szép Alföldön*.

Népies elbeszélések . . 1 frt 60 kr.

Balázs Sándor. «Tcirka ké-

pek*. Beszélj- és rajz-

gyüjtemény. 2 kötet . 3 < 20 «

— «Vig elbeszélések* . 1 c 50 «

Bartók Lajos költeménj^ei 1 < 20 «

Bulla János. « Humoros el-

beszélések* 1.60. Kötve 2 « 40 «

Endrdi Sándor költemé-

nyei 2 frt. Kötve . .

— «Újabb költeményei* .

Jókai Mór. « Észak honá-

ból*. Muszka rajzok .

Lauka Gusztáv. «A múlt-

ból a jelennek*. Emlék-

jegyzetek

Mikszáth Kálmán. « Kavi-

csok*. Elbeszélések. .

Pap Miklós, citt is ott is*

Petfi évkönyv. (A cidóni

alma Ej szakitól stb.

2 « 80 «

2 c — «

1 C 20 «

1 « 60 c

1 « 20 «

2 c 50 «

1 € 40 c

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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TOLNAI LAJOS, A REGÉNYÍRÓ.
Irta : Bodnár Zsigmond.

(Folyt. 8 vége.)

A regényírás terén haladásra mutat

Tolnai «Az urak» (1872) czimü egykötetes

regénye. A német világban játszik. A Bach-

kormány mezvárossá magasztalja fel Mihály-

falva községét, oda helyezi át a járásbíró-

ságot s adóhivatalt, cseh-német tisztviselket.

A felmagasztalás megzavarja pár gazdag pa-

raszt család agyát, urakká szeretnék tenni

gyermekeiket, megházasitani a német hiva-

talnokokat, a mi részben sikerül ugyan, csak-

hogy koldusbot lesz a vége. Tolnai csodála-

tos ervel rendelkezik egy-egy tömeges jele-

net megérzékitéséhez. Például «Az ötforintos*

beszélyében mily életh a bankóhamisitónak

találkozása a falu kis földesuraival, mily igaz,

mily mesteri «A nyomorék* -bán Erds Gá-

bor családjának néhány jelenete, «Az nrak»-

ban Bokros Mihályné és a Widlicsek-család

szczénái. Annyira sikerültek ezek, hogy el-

olvasva sohasem felejtjük el. Némelyik em-

berét csak pár szóval mutatja be, de az oly

plasztikai alak lesz a többiek társaságában,

mintha saját szemeinkkel látnók vagy kezet

fognánk vele. Csakhogy persze az rövid

bemutatásához azután azok a szavak járul-

nak, melyeket ajkaikról hallunk s e szavak

oly találók, oly igazak, hogy Tolnait eddigi

irodalmunk legnagyobb jellemfestöjének tar-

tom. Nálunk senki sem tudott úgy jellemezni,

mint ö.

Egy-két esetet kivéve, nem keresi a le-

írásokat, röviden odapingálja emberét és

mégis az igazi epikus lassúságával és körül-

ményességével tesz egy-egy lépést elre. Ez
onnét van, mert maga nem beszél el, hanem
beszéltet s tétet. S a mit alakjai mondanak,

tesznek, az többnyire szigorú követelménye

természetöknek, helyzetöknek és más körül-

ményeiknek. A mit a régi iskola költi két-

három kötetes regényben adnak el, az a

sok csodálatos történet és kaland Tolnainál

tiz kötetbe sem férne be, de mig a kalandok

poétáinak csak mesetöredéke marad meg em-

lékezetünkben, mert alakjaik csupa fantaz-

mák, csont és hús nélkül, addig Tolnainál

igazi élettel találkozunk. Óvatosan kerüli sok

regényíró színtelen, száraz és hideg közlés-

módját
;
ez nem az ö tárgyiassága. A törté-

netíró szokott úgy eladni, de nem az elbe-

szél poéta. A történetiró például lerajzolja

hsének kedélyállapotját egy vesztett csata

után, részletesen elbeszéli újabb készüldését

s más egyebet; a regényíró a hse ajkaira

adott szavakban s tettekben tárja elénk hse
kedélyállapotját. És Tolnai kitünen érti ezt

a mvészetet.

Tolnai nagyon szereti a szenvedélyük-

ben elvakult természeteket állítani elénk.

«Az urak » -bán Bokros Mihályné ilyen ka-

rakter. Urhatnámságának feláldozza az egyik

derék fiát, becsületes, jó, kissé gyönge férjét,

darabonkint eladogatja szép vagyonát, csak-

hogy igazi úrrá tegye Sándor fiát és végre

mikor már semmije sincs, meghalni jön a

másik fiához, de csak azzal a szándékkal,

hogy kissé magához térvén, tovább mehessen.

A halál azonban nem engedi, hanem a sírba

sülyeszti.

«Az urak»-kal majdnem egyidejleg je-

lent meg «Az én ismerseim* czimü beszély-

gyüjteménye. Ebben «A kis csipke-kend »

meséje az els, mely egy hajdan gazdag úri

család történetét adja el a hukás s tönkre-

menés stádiumában
;

itt is gyönge a férfi,

mint «Az urak » -bán, csakhogy a fin helyett

az egyik leány lesz a félreismert Cordelia.

A négy novella közül kiváló figyelemre méltó-

az utolsó ; «A mostoha*. Egy a sir szélére

jutott anyát mutat be, ki beteg létére már
nem vezetheti a háztartást, hanem legidsebb

leányára bízza számos testvérének gondozá-

sával együtt. A leány kissé hideg, büszke,

de különben j óravaló és munkás teremtés, a

kinek csupán az a hibája, hogy nem tud elég
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g3ojngéd és elnéz lenni egy beteg anya ide-

ges kitöréseivel szemben. A költ páratlan

mvészettel állitja elénk ezt az összeütkö-

zést, az anya erszakoskodását, kétségbeesé-

sét, a leány lemondását szerelmérl és férj-

bezmenetelét egy idsb, de jómódú özvegy-

emberhez, kinek gyermekeit tle kitelhet

szeretettel gondozza.

E kötet megjelente után mintegy tiz

évig hallgatott Tolnai, hogy 18S2-ben egy-

szerre két nagy regénynyel lepje meg az

olvasó világot. Az egyik «A báróné ténsasz-

szony», a másik «A nemes vér».

Az elst tartom Tolnai idáig megjelent

mvei közül a legkitnbbnek. Kétkötetes
|

nagy regény érdekfeszitö mesével és kitü-

nen rajzolt egyénekkel. A Bach-rendszer

hivatalnokainak szereplése egy magyar vá-

rosban, az idegen és a magyar eredet tiszt-

viselk gazdálkodása szomorú, de igaz, a

megszólalásig h képben van feltüntetve
;
a

bevándorló dr. Schvrindler forvos házassága,
j

származásának titkolása, késbb a Bacli-kor-

mány bukása után szélsbal! szereplése és a

felszínen evezése, mind oly igazsággal van

elénk tárva, hogy egy perczig sem kétke-

dünk valóságán. Krumpholcz megyefónök, a

dúsgazdag László Károi}', ki leán}’át Schwind-

lerhez kényszeríti és elbbi jegyesét kiuta-

sítja, a hiú, nagyravágyó Amely néni, a Ba-

ranyai testvérek és számtalan más alak, a

magyar világ visszatérte, a provizórium, a

vasútépítés szédelg korszaka, a takarék-

pénztár alapítása stb. stb. Oh. mind ez egy

nagy tehetség alkotása.

Nincs unalmasabb munka, mint valamely

regény meséjét kivonatosan elbeszélni, azért

nem mondom el «A nemes vér» meséjét sem,

csak azt jelezem, hogy itt a bukott grófí

család rajza kapja meg az olvasót. Itt is,

mint Tolnai majd mindegyük müvében, er-

kölcsi tanulság, ethikai eszme re;jlik, mert

ellenkezleg a liberális világ regényíróival,

nem kiván politikai, vallási, nemzetiségi és

más társadalmi eszmék apostola lenni, hanem

kiválóan az erkölcsieké s e tekintetben nagy

hasznára van korunknak. Az ö gúnyos elbe-

szélései, melyekben az osztályok és egyesek

bnei oly élénken és találóan vannak el-

adva, többet javítanak az olvasón, mint egy

sereg más fantasztikus regény. A hiúság, ra-

vaszság, szenteskedés, önzés, nagyzás, kap-

zsiság, nyegleség, szemtelenség, csalás, ha-

zugság s mindenféle bn megtestesült alakját

mutatja be nekünk.

Ez az erkölcsi irány különben megfelel

napjaink szellemének. Társadalmunk soha sem

háborodott fel annyira például a tisztviselk

megvesztegetésén és hasonlókon, mint épen

most. Azeltt ajándék nélkül nem is mer-

tünk bátran közeledni egy' tisztviselhöz és

bíróhoz, ma már félünk ajándékot adni, ne-

hogy a büntet törvény e^y czikkelye sújt-

son bennünket. Legalább igy van a fváros-

ban. Vidéken i)ersze még sok a kívánni

való. Ott nagyobb e tekintetben a demorali-

záczió.

Tolnai ennek az erkölcsi reakcziónak

nagy tehetség mvésze. Meg vagyok gy-
zdve, hogy a mint ez az erkölcsi irán}' mind

nagyobb hódításokat tesz a közönségben,

annál keresettebbek lesznek Tolnai életteljes

regényei. Épen úgy, mint a régi dicsség

utáni epedés korában ünnepelték Jósikát, a

hazafias és liberális lelkesedés iiapjaiban Jó-

kait, úgy fogják az erkölcsi mozgalom jele-

nében magasztalni és keresni Tolnait. Mert

a költ is csak akkor arathat sikert és di-

csséget, ha eltalálja kora eszméit és han-

gulatát. És valamint az angol Dickens regé-

nyeinek nagy társadalmi hatásuk volt, úgy

hogy az árvaházak legnagyobb része legalább

is gondosabb ellenrzés alá került. Tolnai

regényei sem maradnak hatás nélkül. Csak

egyet hozok fel. «A nemes vér»-ben, «Az

0'zlopbáró»-ban és ^Dániel pap lesz» czimü

regényeiben néhány tanintézet van kisebb-

nagyobb részletességgel leírva. Egy csomó

tudatlan professzort rajzol le elttünk, kik

nyomorult fizetésen tengdnek s hogy mégis

élhessenek, gazdagabb tanítványaik szüleit

zsebelik ki. Milj' élethü lehet Tolnai képe,

az is sejteti, hogy ezeken az intézeteken

egész a középiskolai törvény megalkotásáig

a legtudatlanabb ifjú is megszerezhette az

érettségi bizonyítványt, ha volt egy pár száz

1 forintja. Ezek a tanintézetek tiz-tizenöt év

múlva vagy megsznnek, vagy megjavulnak,

; de a mostani gj’ászos állapotjukban nem ma-

radhatnak. És a javulásban Tolnainak is meg

lesz a maga érdeme.

Minden magyar ember feljajdul, ha ho-

nunk némely vidékén, különösen az erdélyi

részekben a faj pusztulását, a magyar nyelv

hányát iását és a földnek idegen kézi'e jutását

I

hallja. A fényzés, rossz gazdálkodás, az élv-
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hajhászat és kárt3'a bány magyar urat tett

már tönkre. Tolnai mester az ily sülyedö

családok rajzolásában és mivel számos ily

család van, nem csoda, ba az erdélyi viszo-

nyokkal ismersök ujjal mutatnak az egyes

családokra, melyekrl azt hiszik, bogy azok

vannak benne leirva. Különösen «A nemes

vér» megjelenésekor tevék ezt, holott épen

egy magyarországi földesúri család három

sarja szolgált modelliil a költnek. A ki azon-

ban elolvassa a regényeket, megtanulja be-

llük, hogy e pazarló családok követik el a

hazaárulás bnét, midn épen oly vidékeken,

hol cserép lábon áll a magyarság ügye, hol

néhány úri család tartja még fenn a magyar

szellemet, ezek könnyelm pazarlással teszik

tönkre hagyományos befolyásukat.

Bizony szomorú és sötét kép az, melyet

rólok rajzol a költ. Fekete keretben, gyá-

szos borítékban kellene e müveknek meg-

jelenniök, olyan sötét, vigasztalan a tartal-

muk. A szerz azonban gondoskodik róla^

hogy desperát hangulat nélkül némi rezig-

náczióval juthasson végig rajtok az olvasó.

Humoros kedélyének prizmáján keresztül né-

zeti vele a történteket. Gúnj^jának árjában

fürösztgeti meg gonosz, könnyelm, léha,

becstelen alakjait és igy humorától megned-

vesitve, szivesebbeh tekintünk rájok. Bár

nem tisztulnak meg benne, de türhetbbek

lesznek.

I884ben jelent meg «Az oszIopbáró»

czimii regénye. Csak egy tanév történetét

adja el, tehát nem felel meg a regény ama
meghatározásának, hogy hse életének na-

gyobb körét kell felölelnie. Rövid id, né-

hány hónap az egész. Két diák története.

Igazi szerelem sincs benne. Általában Tolnai

mvei közt csak néhányban játszik nagyobb

szerepet Ámor isten. Nem tud vag}^ nem
akar tolmácsa lenni az élet szebb, boldogi-

tóbb oldalának. Annyit küzdött, nyomorgott,

annyiszor szedték rá jóbiszemüségét, 0 I3' sok-

szor csalódott az emberekben, hogy bár ines-

terileg tudja megteremteni alakjait, haragja

gylölete nem egyszer elhomályositja sze!

meit. Mintha hályog volna rajtok, melyen

keresztül csak az ersebb, rikítóbb színeket

veszi észre. Ha kevesebb tetter és munkás-

ság lett volna benne, nyomorult irodalmi vi-

szonyaink elhallgattatják e nagy tehetséget^

de a rendkivüli er tevékenységre és küzde-

lemre sarkalta s több remekmvel ajándéko-

zott meg bennünket. Ulynemü rossz fa, mely

kitn gyümölcsöt termett.

A gylöletnek azonban meg van az a

hibája, hogy nem tud tárgyilagos lenni. Vagy

nagyon közel megy tárgyához és fixirozza

szemével, vagy pedig igen távol áll tle,

nem engedi, hogy kell közeibe juthassanak

hozzá. Tolnainak töb' nyire sikerül elhaladni

e Scylla és Charybdis között, de nem min-

dig. Itt-ott torzképeket rajzol, a mire az iro-

nikus költ különben is hajlandó. Azért majd

minden regényében mutatliatni fel karrika-

turákat, csakhogy ezek rendesen mellékala-

kok, raig fhseiben igazi vér pezseg.

Valahányszor Tolnai regényeirl szólot-

tám valakivel, mindjárt azzal állott el, hogy

mig oly mestere a hibás emberek rajzolásá-

nak, annál gyöngébb a jók, a becsületesek

bemutatásánál. Sok igazság van ez észrevé-

telben, de persze még sem áll egészen. Az
igazi realizmus épen ug}’, mint az élet, nem
ismer hibátlan embereket. Mindenikiink szen-

ved egy-két oly hibában, melyet nem szíve-

sen vallunk meg édes magunknak sem, de a

regényíró éles szeme meglát mindent és fel-

használja müvében. Például «Az oszlopbáró»-

ban mily gyönyören van elénk állítva az

anya gondozása, szeretet gyermeke iránt, de

ugyanazon jó anya, midn leánya boldogsá-

gán munkálkodik, oly együgyüséget s nagy-

zást árul el, mely a legnagyobb szerencsét-

lenséget hozza a házra. A bárófiuban sok jó

vonás van, de tanárainak becstelen hizelgése

és más körülmények bizonyos esetekben lé-

hává, nemtelenné teszik. Szóval nincs regé-

nyeiben igazán tiszta ember és épen ez a

költ egyik fényes sajátsága. Tolnai nem
ismer angyalokat, csak embereket és ezek

nincsenek több-kevesebb gyarlóság nélkül.

A mi nála szintén dicséretre méltó, hogy

nem keresi a rendkívüli, a rémes, a borzasztó

eseteket. Hisz az emberi életben is ritkák

ezek. Vajmi ritkán fordul el nála az öngyil-

kosság. A gyilkosság, a kegyetlenség egyszer

sem. A Dickens-féle borzasztóságokat sem ta-

lálni meg müveiben. Szóval, a mit nem nyújt

a mindennapi élet, a mit maga közelrl nem
látott, nem tapasztalt, azt nem is szokta el-

adni. Hseinek bnei s gyarlóságai csak olya-

nok, minket mindennap láthatunk és ren-

desen csak oly bonyodalomba keveri ket,

melyek egészen szokottak, és természetesek.
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MÚZSÁMHOZ.

Minek ajzod föl a siró húrokat hiába ?

Nem való a szomorú dal ebbe a világba.

Ne tanits, jó múzsa, többé keserg panaszra,

Ne mutass rá sajgó sebre, elhervadt tavaszra,

Dúlt remények romjain ne hullasd a könyeket.

Szenvedélyek viharával ne vívd meg az eget

;

Csapj fejembe csörg sapkát, hogy bukíenczet hányjak,

Tudom, akkor nagy kedvencze leszek a világnak

!

Nem szeretnek az emberek sírni mai napság,

Fütyörészve könnyebb nekik ez a földi rabság.

A ki jót ér, nem felezi holnapra meg mára,

S azt se bánja, ha víg mának bús holnap az ára,

Uczczu rajta! fent ragyogni látja a viz fényét,

Gyöngyre vágyva félkegyelm fürkéssze a mélyét

!

Nem született e kor népe fölemel gyászra,

A szenvedt gúnyolja a buták vihogása.

A felszínen a szerencsés üres fejek úsznak,

Czifra majmot és bohóczot cserrel koszorúznak
5

Lépten-nyomon bnt és nyomort szül a fattyu-század’

De igáját nyögve azért senki föl nem lázad

;

A látványok káprázata, szamarak bgése

:

Ez a bölcsek és bolondok csalogató méze

;

A ki koldus nyomorékja a rászakadt rögnek.

Boldog, ha egy silány élczen nagyokat röhöghet.

Anya lányát kinálgatja, eladónak tartja

;

A becsület most a kalóz bn kiköt partja;

Az erény csak pirositó, a ledérség máza

;

A házasság a rokkantak utolsó oáza;

A barátság álnok eszköz, a jótett csak czégér.

Jog ? Erszak ! Hazafiság ? Hajsza a kenyérér’

!

Vert igazak, rászedett jók jajja bármily hangos.

Rá az ördög hegedje hahotát visszhangoz.

Minek ajzod hát föl a húrt, a bánatot zengt?
Fura, visszás, torz nótának a jutalma csengbb.

Az operett és bohózat, a mi mostan hódit.

Nem költészet s magas eszme, — mákony, a mely bóditj

S ha meghallgat a tömeg tán, mit ér, ha nem ért meg

Halló nagy fül van elég, de mind süket a lélek.

Napról-napra iszonyúbb a lét tragédiája,

De a világ sírja fölött a bolondját járja.

Divéki Gyula.

EGY VIRGINIAI LEÁNY.
— Eredeti beszély az amerikai polgárháborúból. —

Irta ; Pékár Gyula.

«Mily kés jösz ma haza. Maiidé !» és

e szavaknál a szóló — egy már éltesebh

hölgy — kihajolt a veranda karfáján és az

Ízléses villa eltt elmenö útra tekintett.

A szomszéd cserjés bokrai megcsörren-

tek s nemsokára lónak a feje lön láthatóvá,

a mit a lovag — egy fiatal leány alakja —
követett. Maude — mert ö volt a leány —
kedves grimageok kíséretében hajtogatta félre

a cserjés sr ágait s mikor végre kibonta-

kozott a giz-gazból, karjait fáradtan ereszté

le s lassú ügetésben a veranda alá ment.

« Fáradt vagyok, mama — s azért kés-

tem el. De láttad-e micsoda csúf bokrokon

jöttem keresztül? Az ilyen utat is csak e

derék állattal lehet megtenni*.

Maude ekkor elereszté a kantárszárat

és édesgetöleg bajtá fejét a ló nyakára.

Anyja látható kedvteléssel szemlélte le-

ányát.

S Maude igazán csinos is volt. Szép

lovagló ruhába burkolt alakja lóra termett-

nek látszék lenni. Arcza nem birt a városi

szépségek finom, átlátszó teintjével, ellenke-

zleg barna pir borította, a mit azok arczán

szoktunk Iá' ni, kik csak az imént jöttek haza

faluról. Vonásai szabályosak voltak; szemei

nagyok. Ajkai körül furcsa szeszélyes mosoly

játszadozott, mely arra mutatott, hogy a fiatal

leány szokva van a parancsoláshoz és szereti

is azt. Szép, de határozott mozdulatai ügyes-

ségrl, kedvességrl, de egyszersmind arról

tanúskodtak, hogy Maude a tettetéshez is

ért. Valami férfias ömlött el egész lényén, a

mit azonban helyesen mérsékelt a meglev

nies gyöngédség. Szép virginiai vadvirág

volt .
«Végre hát itthon vagyok*, mondá Maude,

félig kigombolva férfias szabású kabátját,

<ugy-e nem haragszol édes kedves, aranyos

mamácskám, hogy egy kicsit elkéstem?*

Anyja mosolyogva bólintgatott fejével.

Hogy is lehetett volna Maiidéra haragudni?

«Nem, édesem, csak azért szóltam, mert —
idközben vendégeink érkeztek és pe-

dig*, s ekkor óvatosan körülnézett s mutató

ujját ajkaira tette — «és pedig két katona-

tiszt az Unió hadseregébl*.*
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« Katonatisztek ?» kérdé Maude és le-

könyökölt a nyeregkápára.

«Igen. Vendégnek mondom ket, holott

voltakép csak beszállásolt ellenségek. De any-

nyit mondhatok, hogy nagyon kellemes em-

berek és hozzá még mveltek is».

«Es soká maradnak itt ?»

«Azt bizony nem tudom, de biztositlak,

hogy bennük az efiele dolognak csak jó ol-

dalait fogjuk látni ».

Ekkor a házfelül kaczagás hallatszott.

«Ime hallhatod, ott vannak a szalonban

s Béliét mulattatják. Az öregebbik lehet úgy
negyvennyolcz éves, a fiatalabbik tizenkilencz

vagy huszonegy; igen csinos fiu».

«De nézd csak mama», mondá Maude,

chelyesled te azt, hogy az a bolondos Béllé

Így dévajkodik azokkal az idegen embe-

rekkel ?»

«Hagyd — hisz ö még gyermek », szólt

az anyja, ki úgy látszik szokva volt ahhoz,

hogy öregebbik leánya befolyjon Béllé neve-

lésébe.
I

«Egy tizenhat éves gyermek. — no de
j

mindegy », mormogá Maude és kiemelkedve
j

nyergébl, könnyedén a gyepre ugrott. «Jer
j

öregem », mondá aztán s megveregetve a ló

nyakát, az istálló felé indult.

E pillanatban a házfell megint beszél-

getés és kaczaj lön hallhatóvá, melybl tisz-

tán kilehetett venni Béllé kaczajba vegyült

szavait; « menjünk ki a verandára; a mama
ott van és tán Maude is itthon lesz már».

Kardcsörgés követte szavait és a következ

pillanatban már kinyílt az üvegajtó s a ven-

dégek a bolondos leánynyal együtt a veran-

dára léptek. Az öregebbik igazi kedélyes,

örökké fiatal, veres arczu és öszes bajuszu

lovas kapitány volt, ki mindig kaczagott és

nagyon tudta mulattatni az embereket. Most

is nagyban incselkedett Bellel. A fiatalabbik

csinos, szép termet fiatal ember; tartózko-

dóbb az elbbinél, de távolról sem unalmas.

Szórakozott mosolylyal nézett Bellere.

Béllé a kilépésnél azonnal anyja U3'a-

kába borult és hamisan nézett vissza az ud-

variasan közeled tisztekre. «Ugy-e mama
nem igaz, hogy most olyan ágyukat találtak

föl, a mikkel a holdba lehet löni?» kérdé

egészen komolyan anyjától, ki szeretetteljesen

nézett rá. «Carlton ur» folytatta Béllé ka-

czagva, «azt mondja, hogy igen». Carlton

mosolygott.

«Hát te bolondos kis lány», szólt anyja

szintén nevetve, « tudod-e, hogy mily ostoba

kis liba vagy te? Hogy hihetsz el ilyeneket?*

«De mama hát csakugyan ? —
No lássák, iigy-e mondottam!* s e szavaknál

durczásan nézett a tisztekre, kik vidoran fel-

kaczagtak az utóbbi párbeszéd hallatára.

Béllé aztán a karfához ment s egy dalt

dúdolva lenézett a kertbe.

«Mily szerencse végre megjött

Maude leányom is», szólott az éltesebb hölgy,

— «nos Maude, jer fel — hol maradsz?*

«Mindjárt jövök mama*, hangzók a ter-

rasse mögül, mire Béllé elnevette magát. «Igy

van az, a ki egész nap csavarog! tele van

a ruhája tövissel*.

«Harrisonné asszony, ön valóban túljó

irányunkban*, jegyezte meg a kedélyes, ve-

res arczu tiszt katonás állásba vágva magát,

úgy hogy sarkantyúi összepengtek. «Félek,

hogy mi, afféle katonanépség, csak zavart

hozunk az ön házába. Viszont megvallom,

hog}- valóban nehezemre esnék, ha il}’ kel-

lemes társaságból — — » és a kedélyes ka-

pitány nem tudva ill bókkal befejezni mon-

datát, a terrasse feljárata felé tekintett, me-

lyen épen Maude jött fel. A fiatalabb tiszt

s Mrs Harrison szintén oda néztek.

Maude hosszú lovagló ruhában, férfias

lépésekkel közeledett a társasághoz. Kezeiben

egy pár hervadt nefelejcset tartott; sarkan-

tyúi ott pengtek a padlón. Mrs Harrison

büszke szemekkel nézett leányára.

Carlton kapitány kilépett a körbl s ez-

által megelzve háziasszonyukat, bemutatta

magát s bajtársát a fiatal leánynak.

«Mint betolakodó ellenségeket mutatom

be magamat s barátomat önnek, Miss Harri-

son*, .szólott a kedélyes katona vidor mo-

solylyal, «ime itt van ez a fiatal gyerek,

William Dunwoodie, kit édes anyja a gond-

jaimra bízott, s itt vagyok én magam. Bob

Carlton, eg}" vén rákká ftt katona, ki azon-

ban* — s ekkor mélyen meghajolt, — «biz-

tosithatom önt, egészen becsületes ember*.

S a kapitány veres arcza e szavaknál

majd lángba borult a kaczagástól. A fiatal

Dunwoodie szótlanul hajolt meg és kezeit

könnyedén nyugtatta kardja markolatán. —
Maude kissé büszke arczára Carlton vidorsága

halvány mosolyt csalt; könnyedén meghaj-

totta fejét s aztán szórakozott tekintettel any-

jához fordult és nefelejcseit nézegetve kérdé ;



470 KOSZORÚ 30. SZÁM

« Miért nem hozattál ki ide székeket?

Tudom», folytatta aztán a meren ránéz

tisztekhez fordulva, «— hogy — hogy önök

kifáradtak a lovaglástól és nem fog ártani

egy kis })ihenés e hvös verandán. Ugy-e?»

A tisztek egy pár «ah» kisér tében szót-

lanul hajoltak meg.

Béllé ezalatt a veranda túlsó részérl

némán szemlélte a jelenetet. Látta, hogy a

figyelem súlypontja ö róla Maude megjele-

nésekor azonnal ez utóbbira szállott, s hogy

Carlton veres ábrázata már nem mosolyog

többé rá, s hogy a vén « rákká fött» katona

nem mutat többé hajlandóságot a hold-ágyú

elméletérl való vitatkozásra. Béllé, ha élesen

figyel, észrevehette volna, hogy a fiatal Dun-

woodie bajtársa háta mögül hosszú pillantá-

sokat vetett nvérére, ki nyugodtan cseve-

gett a bámuló harczfiakkal. Maude elvezette
|

ket a kertbe; megmutogatta nekik « Béllé

virágos kei'tjét».

«Igen, persze», csacsogá mindjárt Béllé

a társaság háta megett, « Maude nem szereti

a virágokat; neki csak lovak kellenek*. —
S aztán durczásan fordult nvéréhez: «inért

nem mutatod meg nekik a lovaidat?*

« Valóban, szeretnék önök látni lovai-

mat?* kérdé Maude szinte mosolylyal. «Ha
igen», folytatta felemelve hosszú uszályát és

kissé télre állva az útból, « akkor kérem men-

jenek ebben az irányban, én majd követem

önöket*.

Mikor a két tiszt pillanatnyi habozás

után végre elhaladt Maude mellett és elre

ment a jelzett irányban, a leány oldalvást

hosszú pillantást vetett a maga férfias mo-

dorában Dunwoodiere, kinek csinos arcza,

szép kondor bajusza s elegáns termete való-

ban mindenki tetszését megnyerhették.

A társaság, ott hagyva a virágokat szed

Béliét a kertben, kiment a veranda mögé az

istállókba, hol Maude megmutatta a tisztek-

nek lovait.

«Tehát ön rendszeresen lovagol?* E kér-

déssel fordult Dunwoodie az ostorokat muto-

gató Maiidéhoz.

«Ah, én már gyermekkorom óta lovago-

lok, még boldogult atyám tanított meg és

vele gyakran jártam ki a gazdaságba. Hanem

öt megölték az indiánok Arizonában és igy

már most — magamban járok ki*.

«S nem unja meg azért a lovaglást egy- I

magában ?* kérdé Dunwoodie egy oszlophoz

támaszkodva.

«Nem», feleié a leány lovagló csizmái

hegyét a földhöz verdesve és kissé szórako-

zottan, «hanem persze néha bizony jó volna

egy kis társaság*.

« Kisasszony !» kiáltá Carlton kapitány

az istálló túlsó végérl rohanva el e sza-

vakra, «kisasszony! ha önnek kellemes, én

vagyis úgy értvén én és ez a

gyerek DuuAvoodie .... mi ketten a legna-

gyobb örömmel leszünk*, és újabb bókkal

végezte be mondatát, mialatt arczvonásai

egész paprikaveresekké váltak.

Maude és Dunwoodie csendesen moso-

lyogtak.

«Melyik a kedvencz lova?* kérdé a fia-

talabb tiszt.

«Ez a vasderes*, mondá Maude, «Wilh'-

nek hivják*.

«Lehetetlen !» üvölté Carlton kapitány

az istálló túlsó végébe viliázott szénabogtya

mögül, «Miss Harrison, tudja-e ön, hogy Dun-

woodie barátomat is Williamnak hivják!*

«De Carlton bácsi, kérem, mit gondol....*,

csititgatta bajtársa.

Maude ezalatt némán csattogott lovagló

ostorával s a vasderest veregette tenyerével.

E pillanatban Béllé lépett be, mire a

társaság a verandára tért vissza. A tisztek

szobájukba vonultak, hogy rendbeszedjék ma-

gukat a vacsorához, a mit a hvös veran-

dára készitettek ki. A virginiai nyári alkony

fantasztikus szinben tüntette fel a körüllevö

déli növényzetet. A csöndességben messzire

elhangzott a négerek tányércsörömpölése,

mert már teríteni kezdettek. Harrisonné maga

is segített nekik, s elkeresgélte a poros fió-

kokból a régi ezüst eveszközöket
;
férje ha-

lála óta nem vette ket el. «Nagyon kedves

emberek ezek a tisztek*, gondolta magában,

mikor a késeket kirakosgatta, — pedig ha

eszembe jut hisz k voltakép ellen-

ségeink ! — 8 e gondolatnál a hölgy elmoso-

lyodott.

Carlton és Dunwoodie ezalatt szobájuk-

ban kényelembe helyezkedtek. Carlton egy

székre terpeszkedett és támlányára helyezve

kezeit nyugodtan nézte Dunwoodiet, ki b-
röndjeiket rendezte.

(Folyt, köv.''
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VI. ÉNEK.

Csupán Agiimemnunt nem ringatta álom,

F'outolgatta, mérte, mit kezdjen, csináljon.

Veszélyt sokat ért már, de soha még ilyet.

Nagy sóhajtásától maga is megijedt.

Trójai táborban muzsikaszó mellett

Vigadott az ellen, st tánczra is keltek.

Hej, Így uem mulattak már kilencí év óta

!

Hangzott is közöttük gúnyolódó nóta

-Menelausz herczegre, görögök hadára,

S Agamemnonra is, a görög királyra.

Vitte a gúnynótát az esteli szellet,

És Agamemnonnak meghallani kellett

!

Harapott ajkába, szive ló'n keser

:

«Hej, sokba e nóta, esküszöm én, kerül !»

Ekkép fölorditott, sértve vala vérig,

Elrohant az éjbe, fölkeltni vezérit.

Jó Menelausz herczeg, nem alhatott ö sem,

Hozzá is a gnnydal hallatszott ersen.

F'ele csúfos nóta reá is volt ill.

Fölugrott helyébl, mint kit hegyes nyil l,

Ébreszteni bátyját dühödött tigrisként,

Bsz Menelausz herczeg elszaladott tüstént.

S szembe Agamemnon jött, királyi bátyja,

Vakon k rohantak, egy a mást nem látta.

Gzgép mint mikoron szörny robogással

Repül vastalpakon, veszett nyargalással

;

Szembe vele másik, mint a villám gyorsan.

Jeladás már kés, síp hiába harsaii
;

Nincs mi ütközéstl a kettt megóvja

;

Iszonyú csattanás ! s kész a katasztnifa

:

Ekép Agamemnon és Menelausz öcsese

Kormos éj csöndjében ütköztenek össze.

Szerteszét a földön mind a kett omlott,

Száz szerencse, sem orr sebesült, se homlok.

Mert lett volna ekkor borzasztó haláluk,

így nem horzsolódott csak gyengén a válluk.

Bsz Menelausz els, a ki ugrott talpra.

És kizúdult száján szive zivatarja ;

Hallottad e nótát fejedelmi bátyám.

Eltrjük-e szótlan, eltrjük-e gyáván ?

Szólt, de Agamemnon, görögök királya,

F'eleletlen öcscsét ott hagyá magára.

Mint veszett oroszlán száguldozott szerte.

Vén Nesztort, Ulysszeszt, Ajaszt fölkereste.

Aztán Idomenest, Merióneszt végre.

Lelke háborgását nékik elbeszélte.

Boszút, rettenetest, boszút kiván lelkem.

Föl ravasz Ulysszesz, jártas annyi cselben !

Hogy mire vagy képes, mostan megmutassad,

Boszútervet hamar, szörnyüt, íurfangossat

!

És szava ajkáról még alig elillant,

Ulysszesz fejében boszueszme villant.

Felséges barátom, megboszulva lészesz.

De ember kell hozzá, hol hs Diomédesz '?

Szólt vala s fölkeltni bátor Diomédeszt,

Görögök vezéri mindnyájan ménének.

Mint távol égdörgés lassú mormogása,

ügy hangzott elébük a hs hortyogása.

Közelébe pedig csakis úgy juthattak.

Hogy fülükbe vattát, jó nagyot duggattak.

De keltni ki fogja? És egymásra néztek.

Bátorság kell ahhoz, keltni Diomédet.

Görögök vitézi nem felejték még el,

A mi nem rég történt, ezeltt két héttel

:

Inasát Dioméd akkor agyoncsapta.

Ki kelteni szintén álmából akarta.

Hej, jó vala mostan, hogy Ulysszesz ott volt.

Leleményes tervet hamar kigondolc.

Háromöles dárdát, mely feküdt a fben.

Fölkapott s végére szórt tubákot bven.

Sátor oldalának most kivágta vásznát,

S Dioméd orrához tartotta a póznát.

Mintha villám csap le égbl, a mely felhs.

Akkorát tüsszentett Diomédesz, a hs.

Nem is egyet, hármat (átkozott egy nátha !)

És a dárdanyélbe ekkor orrát vágta !

Haj, de föl is ébredt, kapta a dorongot,

Bszült rohanással sátrából kirontott.

Agamemnon épen szemközt vele álla,

Gondolá ellenség, nem a had királya.

Sújtott is feléje, s Agamemnon király

Ott hal meg Dioméd szörny lábainál.

Ha félre nem ugrik s vén Nesztor is vele,

Milljom darabba tört a dárda vas nyele.

Az égre Dioméd, nem rosszul csinálod,

Agyonütted majdnem urad és kiráh od !

Vitéz Diomédesz megrendült e szóra.

De nyájasan hozzá a király most szóla

;

Sebaj Diomédesz, kardot fül sietve,

Küzdni tudom mindig van szivednek kedve.

Legény olyan mint te, kell épen a gátra.

Ki elre néz csak, és soha nem hátra

!

Szólott 8 Diomédnek szemei csillogtak,

Meghányui a tervet most félrevonultak.

Nagyszer is volt az, mit Ulysszesz gondolt.

Örömmel Dioméd lábaival tombolt.

Elszaladott aztán közel szemétdombra.

Dinnyehéj vala ott százával halomba’.

A legnagyobb kettt onnan el is liozta,

Peneczillus kését zsebébl kihúzta.

Szörny halál fket ügyesen faragott.

Egyet Ulysszesznek azután átadott.

Görögök vezéri keresztet vetetlek,

A mint közepébe gyertyalángot tettek.

Most lehánytak végül pánczélt és sisakot.

Mente, nadrág, mellényt s efféle darabot

;

Úgy álltának ottan egy ingben, gatyába’,

De kardot mindkett kötött oldalára

;

Övükbe hegyes tört, háromélüt, hármat,

S indultak elre, tovább nem is vártak.

Oh, ha trójai nép szeme megáll rajtuk,

Á gúny'oló nótát elfelejti ajkuk!

Majd rohannak vissza, föl a magas várba,

Ujjongás lesz akkor görögök hadába’

!

Ravasz Ulysszesznek im ez vala terve,

Veszedelmes játék, de meg lehet nyerve !

Vitéz Páris herczeg sem aludott ekkor,

Vezéreit hitta, köztük vala Hektor.
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Tíz akó bort bsök, de ha kell, még többet,

A ki hírét hozza nékem görögöknek.

Végbe mi megy nálunk, mit akarnak holnap.

Röviden egy szóval : ki megy el spionuak ?

St ha akad bátor (én elre hiszem),

Övé drágaküves, tubákos pixisem !

így beszéle Páris, de félóra bosszant

Trójai hsök közt még csak egy se moczczant.

Hallani szivüknek lehetett verését,

Majd sugdostak össze : ez rült merészség

!

Hánytorgatta szintén, szóljon-e, ne szóljon.

De fölugrott mégis ravasztejü Dóion.

Elme, furfangosabb, nem lakott még agyban.

Kémkedéssel ö rég foglalkozott nagyban.

Titkos cselvetéshez volt kitn esze,

Röviden Trójának volt Ulysszesze.

Vitéz Páris herczeg, fenséges barátom.

Ide azt a pixist, elmegyek nem bánom.

Tíz akó borodat még tízzel megtoldjad,

Közösen vezérek majd megisszuk holnap.

Látta Páris Herczeg szándékát, a komolyt,

Njmlt zsebébe, s arczán széles öröm honölt.

S a mit kivett onnét, nem is volt kicsiség,

Od’adá Dóionnak tubákos pixisét.

Tíz akót a tízre még, tokajit adott,

S fenséges markába Dóion belécsapott.

Azonnal is aztán fölkészüle Dóion,

Bár sántita kissé, lába nem volt ólom.

A tubákos pixist inge alá dugta,

Ruháját leveté, csizmáját lerúgta.

Jó nagy ürítknek most kivájta bélét,

Faragott bicskával egy halálfötélét.

Kísérletes lángot közepébe tartott.

Inge alá pedig kötött éles kardot.

Elévezettette végül paripáját.

Bujtatta gatyába valamennyi lábát.

Lepedt hátára terített fehéret,

Tetejére pattant, és neki az éjnek!

Trójai vezérek borzadoztak erre,

Ilyet hogy eszelhet ki emberi elme

!

Ravaszfej ü Dóion száguldott merészen.

Repül sárkányhoz hasonló egészen.

Furfangos Ulysszesz legalább meglátta.

Mintha borsódzott vón, úgy érzé, a háta.

Erében a vér hült, forgása megállott

;

Dioméd, Dioméd, nézz oda, mit látok

!

S vitéz Diomédesz a rémre tekintvén,

Elsápadott arcza, és remegett szintén.

Vész, szemeik eltt lebegett akárhány.

De soha ilyen még, az repül sárkány !

Ütött a végóra, mindaketten vélték.

De futással egysem szabauitja éltét!

Megálltak a hsök, és hányva keresztet,

miatyánkot imádkozni kezdtek.

Haj, de ravasz Dóion járt hasonlókép.

Tüzes paripáján egyre hánykolódók.

Lobogott a szélben, a mit fölaggata

Lábára lovának, a finom gyolcs gatya.

Nyihogott az, horkolt, tánczolt eleinte.

Mint a szélvész aztán elragadta, vitte.

Hasztalan csititá, szép szóval elször.

Kardlapozta aztán, de csak jobban bszült.

Két szörny kisértet most eltte látszott,

S borzalmas fehéret Dóion képe játszott.

Megijedt a ló is, ágaskodott közbe.

Tetejérl Dóion lepottyant a földre.

Jó csillaga is volt, hogy nyaka nem törött

;

Összehasadt csupán halálfején a tök.

Gyertyaláng közepén elaludott, s hallóh !

Veszett nyargalással elszáguldott a ló.

VII. ÉNEK.

Ravaszfejü Dóion ordita veszettül.

De Ulysszesz Miklós már nem ijedt ettül!

Régi bátorsága visszajött egy perczben.

Vitézül legyrték Dioméddal ketten.

Pisztolyát Ulysszes ekkor elvonta.

Reszket Dóionnak homlokára nyomta.

Kegyelem, kegyelem, két szörny kisértet.

Hitvány életemmel úgy se sokat értek !

Halálfejét ekkor Ulysszesz létévé.

Belle a gyertyát tartá Dóion elé !

Ne félj akasztófa gyönyör virága.

Élted a nyomorut Ulysszesz nem bántja.

De meghalsz e helyben, rémhalállal, hallod.

Ha hová indultál, rögtön ki nem vallód

!

Ravasz Dóion szive lön e szókra könnyebb,

És törült szemébl krokodil us könyet.

Nagyságos Ulysszesz, és vitézl társad !

Esküszöm az égre, de magad is lássad.

Hogy igazat szólok tövirl hegyére.

Életemnek csupán kegyelmezz, az égre!

Páris a ki küldött, istennyila üsse.

Mért is csábotott el tubákos pixisse

!

Mennyk ütne belé a húsz akó borba.

Melyért igyekvém a hs görög táborba.

Vitéz görögöket, kiket az úristen

Holtuk után is még sokáig éltessen.

Kémlelni titokban ! lm dics Ulysszesz,

Itt a tubákpixis, ha szómnak nem hiszesz !

Elkapta a pixist bsz Ulysszesz tle,

Hamar szippantott is egy nagyot belle.

Odatartá aztán hs barátja elé,

A tubákot szintén Dioméd kedveié.

Szipants Diomédesz, rettent barátom,

Soha még éltemben ilyen jó tubákom

!

Te pedig szólj szolga, mit szándékol Trója

Kárhozattól népét az isten ne óvja

!

S ha igazat nem szólsz, a menybéli atya

Irgalmaz fejednek, gyalázatos kutya

!

Szólt, s pisztolya csövét neki nyomta újra.

És szeme Dóionnak könyekbe borula.

Nagyságos Ulysszesz, követem alássan,

Szólok igazságot, de csak ezt ne lássam.

Tánczol egész Trója, mulatozik, tombol,

Harczolni ma éjjel csak senki se gondol.

De bár vigadnak is, kövér ökröt sütnek.

Falat kenyere sincs hozzá seregüknek.

Kenyér nélkül a húst eszik egy hét óta,

S csak azért szól vígan hejje-huja, nóta.

Mert leszen már holnap, e hir terjedt széjjel

Hoznak még ma este vagy ötven szekérrel.
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De csak fele prófunt. a más fele czvibak,

Aztán a mint igaz, liogy Dóionnak liinak.

Otven kocsi dohány, finom izü szivar,

Láthadd hó's Ulysszesz, Dóion mindent kivall.

Kicsiny a kiséret szekerek oldalán.

Egy szakasz huszárság, vagy ennyi se talán !

Mindeneket én most megmondottam ezzel.

Fenséges Ulysszesz, könyörgöm ereszsz el

!

De hs Diomédesz szavára nem hajta.

Rettent sarkával rúgott vala rajta.

Féreg, a mint nevem bátor Diomédesz,

Ha hazudtál volna, tested a siré lesz !

Szólt, s gatyamadzaggal kezét hátraköttev

Inge egy uijával száját is betömte.

És most maradsz itten, mig vissza nem jövünk,

S ha szavad hamis volt, akkor, — fejbelövünk.

De alig kimondta és fordita hátat,

Szemük alig hitte, olyan dolgot láttak..

Szekerek sorának alig látszott vége.

Négy ló vala fogva mindenik elébe.

Vitéz Diomédesz bámulva ezt látta,

És Ulysszesz igy szólt, furfangos barátja :

Diomédesz pajtás, jó volna ez nekünk,

Prófunttal, ennyivel soká elélhetünk.

Föl újra a dinnyét, a ki lelke vagyon,

Morogj Diomédesz, a hogy csak tudsz, nagyon

Szólott s a halálft a hsök fölrakták.

Rettent morgással magukat mutatták.

Nosza, hogy meglátta a szekér kiséret

:

«Segits uram isten, távozzál kisértet !>•

És keresztet hánytak, százat is mellükre,

Hasztalan, a két rém csak jött közelebbre.

Vitéz Diomédesz nem morgott, de dörgött.

Iszonyú volt a nyelv, mit száján kiöltött.

Uczczu neki ekkor, menekült a népség,

Ördög mind a kett, nem lehetett kétség !

Meg sem is állottak, inig haza nem értek.

El sem is feledték, soha, migcsak éltek !

Fölpattant Ulysszesz a legels bakra,

Karikás ostorral vágott a lovakra.

Hs Dioméd pedig föl az utólsóra,

S vágtattak a lovak a biztató szóra.

Látta ezt szent Péter s bsz haragra lobbant,

A nagy magas égbl leszökött titokban.

Hamar vitéz Párist fölbiztatta szóval.

Szökik Diomédesz prófunt, dohány, lóval !

Nosza Páris herczeg fölülteté nyomban.

Mindannyi huszárját, és utána gyorsan.

De bizony elkésett, ette is a méreg,

Hire hamva sem volt már csak egy szekérnek !

Görögök hadában zajos öröm nagy volt.

Vén Gesztor rmester maga is tapsolt.

Nem érrem a dolgot, nem én, bizony isten,

Nagyesz Ulysszesz, mondd el hamar, frissen,

Honnét ennyi szekér, melyek száma roppant,

Elétek az égbl talán csak nem pottyant V

Agamemnon király, felséges barátom,

Boszud mit esküdtél, teljes, amint látom !

Így szólt vala Nesztor
;
meg is felelt tüstént.

Furfangos Ulysszesz, fújva nagyot büszkén.

Világhír Nesztor, dicstell rmester.

Ki foglalta volna rajtunk kivül ezt el?

Nem az égbl pottyant, s még se tudom honnét.

Prófunt vagyon bennük, s czvibak tulajdonkép.

Csöndjében az éjnek, mikor elénk értek,

(Ezer fnyi vala mellettük kiséret !)

Te Dioméd mondok, jó lenne ez nekünk,

Prófunttal, ennyivel, soká elélhetünk.

S dics Diomédesz, ki olyan hs; mint én,

Jó lesz biz a’, felelt szemembe tekintvén.

Ketten ezer ellen, a csata volt véres.

De elhulltak végre, ugye Diomédes ?

És fejével a hs szavát igenelte,

Kifeszité mellét, azután felelte

:

Nagyesz Ulysszesz, igaz ez bizonnyal.

De majd elfeledted, mi történt Dóionnal.

Ezt meg elmondom én. Csöndes éj volt környül,

S fekete sötétség, irtóztató szörny.

Ekkoron elibénk, mint a szélvész járván.

Jött tüzet okádva egy kétfej sárkány.

De nem is tz volt az, izzó vas, meg ólom.

Hátán trójai kém, ismeritek, Dóion.

Kardot ki Ulysszesz ! menydörgve kiáltom.

Ki is rántotta ö, hsszivü barátom.

S neki két ódáiról, s hármat levágott.

Hármat én is szintén, de még egyet látok

!

Hej nem várta ám be második csapásom,

Hörögve száguldott el a rónaságon.

Dóiont, az ispiont hátáról ledobta.

Pisztolyát Ulysszesz homlokára nyomta.

S vallott a nyomorult, csak életét kérte.

Kegyelmesen néki Ulysszez Ígérte.

Tánczol egész Trója, mulatozik, tombol.

Támadni az éjiéi csak egyik se gondol.

De bár vigadnak is, kövér ökröt sütnek,

Falat kenyere sincs hozzája népüknek.

Kenyértel en a húst eszik egy hét óta.

Csak azért szólt vigan a gúnyoló nóta.

Mert hogy leszen holnap, e hir terjedt széjjel,

Fálszáz szekér hozza titokban az éjjel

!

Egyik fele prófunt, és czvibak a másik,

Te Ulysszesz, mondok, erre fogam vásik !

Még többet is Dóion az ispion vallott

:

Ötven kocsin szivar, ttyh, Ulysszesz hallod?

Miénk lesz ez még ma, s a mellemre ütök.

Nagyesz Ulysszesz szintén megesküdött.

De nyomorult Dóion ekkoron furfanggal.

Ijeszteni minKet akart int hanggal

:

Félistenek, hsök, (és szeme lön nedves)

Meg ne kisértsétek, ha éltetek kedves.

Tízezernyi rség gyalog és lóháton

.Jár ell, 8 nyomukban ! Hát aztán ? kiáltom !

Még ha százezer is, st ha milljó lenne,

Dioméd, Ulysszesz bátran neki menne !

Kezét a spionnak eztán hátrakötöttem.

Hej, bánom is most már, hogy agyon nem lttem.

Elindultunk az'án szekerek elébe,

S Íme, ezer volt csak, huszár, védelmére.

De el is hullottak utólsó emberig.

Bámulni fog Trója, ha ugyan meglelik;

Mert hét mérföld az ut, mit elébük tettünk.

Mint fergeteg én, s hs Ulyesszesz siettünk.

S hogy kétkedni szómban ne merjen senkise,

íme ravasz Dóion tubákos pixise,

Mit Páristól kapott, arany, s gyémántossat.

Nagyszer Ulyss'iesz, vedd el, mutassad

!



474 KOSZORÚ 30 SÜAM

Szólt s ravasz Ulysszesz most meg is mutatta,

Görögök királyát szippantani hagyta.

Lelkesedés lön most görögök sergében,

Hangzott a két hsre háromszoros éljen !

Szivök, leikök újra csatavágygyal telt meg.

Trombita szavára bsz harczra is keltek.

Neptun tengeristen, szintén a hatalmas,

Harczolnia bár volt szigorun tilalmas.

Egy markotányosnak öltözött mezébe,

Kitbgyhatlan korsót vön egyik kezébe.

A másikba pedig poharat, literest,

S görögök hadához osontott egyenest.

Ott mennyi nektárt a hsöknek oszta.

Szivük bátorságát végsre fokoz'a.

Hatalmas ervel karjaik eltöltek.

Lábuk, úgy érezték, hogy alig ér fidet.

(Folyt, köv.)

A JULES VERNE-FÉLE IRÁNY
REGÉNYIRODALMUNKBAN.

— Jókai Mór. Beksics Gusztáv. —
i Folyt I

A király vadászaton vau. Egy jöv század-

beli ivásu állatra vadásznak ugyanilyen ku-

tyával. A hajtást szántszándékkal a király

számára kijelölt hely felé terelik. De a király

a helyett, hogy állatot lelné, megkapatva

a jelenet nagyszerségétl lefesti; hogy pe-

dig kisér környezete ez épen nem királyi

foglalkozáson rajta ne kapja, azonnal el is

rejti a képet. Minél inkább tapasztalta mint

király, hogy csak hízelgktl, önérdek haj-

hászó tömegtl van körülvéve, annál inkább

felébredt benne a vágy saját emberi értéké-

nek megösmerésére. A képet elkészítette, s

szerette volna eladatni, de nem saját neve

alatt, hogy épen ez által tudja meg tehet-

sége értékét. Környezetébl senkire sem merte

bízni az eladást Eszébe jut Tatrangi Dávid.

E közvitéz egy alkalommal vele szemben,

mint királyival, igen bátran viselte magát.

Egy alkalommal a kapun, bár királyi sze-

mélyét fölfedte eltte, a jelszó megmondása
nélkül mégsem akarta átbocsátani. Hivatja.

Tudatja vele szándékát. Tatrangi megfelel a

várakozásnak. A király megvan elégedve az

eredménnyel. A kép a királyi képtárba kerül.

E szolgálata jutalmául adja a király Tat-

rangiuak a levelet s a képért kapott össze-

get. E levél menti meg Tatrangit a veszély-

tl, melybe a következleg jutott. Van Buda-

pesten egy intézet. Neve Sabina. C'zélja sze-

gény leányokat olcsó pénzért kimvelni és

gazdagon kiházasitani. Növendékei mind Orosz-

országba mennek féijhez. Mazrur nev egyén

igazgatása mellett orosz befolyás alatt jött

létre s pártfogásával áll fenn. Rozálit, Dá-

vid jegyesét is ide adták szüli. Dávid pedig

tudta az intézet manipulátióit s ennek ki-

tenni nem akarta Rozálit. Megváltására volt

pénze. Elmegy. Mazrur elhivatja Rozálit. Elö-

számlálja mindazon tudományokat, melyekre

oktatták
;

a mvészetnek mindazon ágait,

melyekben kiképezték s megmondja végül a

költséget, a mibe került; mert ezt a vle-

génynek kellett megtéríteni. Mikor pedig

Dávid Mazrur nagy álmélkodására a pénzt

leszámlálja, M. semmikép sem akarja eleresz-

teni a leányt s mikor még kezét is meg-

fogja Rozáliának, Dávid rá rohan, egyet csa-

varint nyakravalójáu, földhöz vágja s elalél-

tan ott hagyja. Rozálit pedig elviszi a «Para-

bolana» nk menhelyébe, hol teljes biztonság-

ban hiszi.

Ez erszakos tettéért kellett neki hadi-

törvényszék elé állani. Itt adja át a király

levelét, lesz tisztté, adja be lemondását s kezd

hozzá a világot újjá alkató terve kiviteléhez.

Még eddig semmi olyas el nem fordul,

mi a reális tudományok körébl volna véve

s mi az eseménnyel kapcsolatban ennek elre

haladását hátráltatná. Felhozhatnék talán az

«Astrapé»-t, egy jöv századbeli lapot, mely

napjában négyszer jelen meg és gyorsírászati

jelekkel van írva. Ebbl tudja meg Dávid

délután, hogy déleltt tetteiért haditörvény-

szék elé van állítva s keresik. A keresket

megelzi s maga áll elé. A mi ezentúl még

az eseménynek eddigi lefolyásáig elfordul,

nagyon kevés összefüggésben van az egész

eseménnyel. A regény II. Habsburg! Árpád

nevenapjának ünneplésével kezddik. Nagy-

szer népünnepélyt rendeznek; a király részt

vesz ebben, mint minden más, tiszteletére

rendezettben
;
fol5^amodókat hallgat ki

;
majd

minisztereinek elterjesztéseit hallgatja vé-

gig; s mindezt selyem pánczél ingben teszi,

a jöv századbeli találmányban, a mit nem

fog sem golyó, sem tr. A király csakhamar

vissza vonul s egy rejtek fiókból el vett

arczképen mereng. Ez alatt a szolgasereg a

«Le Menteuri> czimü lap közleményein mulat,

mely hazugság alakjában a legmerészebben

mondja ki az igazságot. A Sabina leírása,

szédelgései stb. az ezerhalmu Alhambra tör-
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ténete, mely végre Coustaiitiii orosz czár bir-

tokába jut. Constantint ugyanis palota íor-

radaloin megfosztotta trónjától. Magyarország-

ra jön lakni. Megveszi ezt a tiindérpalotát.

Meghal. A palota leányára, Hermione Pekaiara

marad, ki a «pellagra miserorum» betegség-

szenvedk s az ezek ápolására magokat fel-

áldozó parabolánnök számára raeuhelyet nyit.

A regény folyamában kitnik, hogy a király

s a föherczegnö szerették egymást; a kii’ály

rejtegetett arczképe a Hermioneé volt. Az

udvar talán nem egyezett volna bele a szám-

zött s rangjától is megfosztott föherczegnö-

vel való házasságába s a király talán tudva

ezt, környezete sürget kérésére sem nsült.

Hermione tette tehát lemondás; hanem azután

semmi egyéb. Megmarad lemondásnak s a

cselekvényre nincs legkisebb befolyással sem.

Azt nem vehetjük ilyenül, hogy Tatrangi

kiszabadítva kedvesét a Sabinából az Alhamb-

rába viszi, hol biztosítottnak hiszi minden

erszaktól, de csak is hiszi, mert késbb még
innen is kiszabadítani igyekszik Mazrur s

j

csak a király merész lépése segít a dolgon,
j

Az Alhambra Rozáli számára semmi egyéb

egyszer menedéknél, a milyent olyan közön-

séges polgárleány számára találhatott volna

Jókai találékonysága akárhányat. Ilyeténkép

az Alhambra, «pellagra miserorum» stb. hosz-

szu leírása elmaradhatott volna. Eszem ágá-

ban sincs, hogy a hosszú leírás alatt unal-

mast vagy valami ilyest értsek, annál ke-
i

vésbé, mert Jókai mveinek az olvasása s

az unalmasság nagyon ellentétesek. De bár-

mily érdekfeszitök is legyenek valamely re-

gény részei, ha azok az eseménnyel szoros

kapcsolatban nincsenek, unalmasokká válnak,

mert folyton más-más irányba terelik az ol-

vasó figyelmét, megszakítják mindannyiszor

a cselekvény gyors fejldését, s csak is a
j

közvetlen behatás rovására az érdekldés
|

meg-megszakasztására terjeszkednek. Az efféle

pedig lényeges szerkezeti hiba. Nem menti

ezt ki még az oly csillogó irály sem mint a

Jókaié, ha még egyszer oly magyaros is

;

nem a csodásabbnál csodásabb épületek leírása

vagy érdekfeszit események elbeszélése, vagy

a mulattató kis jelenetek egész halmaza sem.

Tatrangi, mieltt távoznék Pestrl, meg-

látogatja at3'ját. Apja a rei)l gép felfedezé-

sébe örült bele. Most ott van a tébolydában.

Mikor Dávid be megy bucsuzóra, atyját a

repül gép máskét áldozatával együtt a kerti

kioszk köri nagy vitába merülve találja. Ez
a mben az az egyetlen egy jelenet, mely a

még oly finom széptani követelményt is tel-

jesen kielégiiheti. Mind a hárman egy eszme

áldozatai, csakhogy mind a márom más utón

igyekezett czélját érni. Most egyik a mási-

kat meggyzni igyekszik a maga tanai, ku-

tatásai végeredményének helyességérl. Az

elért eredménjmek képzete annyira fogva

tartja mind a hármat, elmélyítve saját esz-

méikbe, hogy vitájok csak is a test kiíárasz-

tásával ér véget, ez pedig bekövetkezik, ha

a kerti kioszk falait teleirták csodásnál cs
dásabb képleteikkel. Tarangi Mózes komoly-

sága, ép esze iránti meggyzdése, fiának

adott tanácsiii, melyek újra visszatérítik rög-

eszméjéhez, hogy ö feltalálta, hogy csak

egyedül találta fel a repül gépet, az egész-

séges ész fel- fel csillámlása, mely a múltban

történtek némi rá emlékezésében áll s az a

nagy mérv, a testi er kimerítéséig men
háborodottság abba az egy eszmébe, oly alak-

ként tntetik fel, mely Jkai lélektani mélj^

buvárlatairól tanúskodik. És legkevésbé sem

következetlen .Jókai magához. Az apának

eszméjét örökölte a fin is. Az általa elért

eredményt számba véve, bár más irányban

haladva, czélját éri. Dávid kezdettl fogva

határozott jellem. Inkább törik, de meg nem

hajlik. Ez az eg}^ eszme élteti. Ennek az

egy eszmének élve, ennek eléréséért rajongva,

tri a katonaság kényszerét
;
ennek áldozza

fel késbb minden pillanatát s hatalma ak-

kora felette, hogy házassága, fia születése

pillanatra sem zavarják meg komolyságát.

Czélja elérése után is az a nagy humánus

eszme, melyért tulajdonkép küzd, anynyira

énjévé változott, hogy szüntelen s szakadat-

lanul ennek érdekében dolgozik, s minden

más rá nézve csak mellékessé lesz, minden-

kiben saját eszméjének egy-egy megtestesít-

jét követelvén. Ez következetesség. Es ha

végeredményben mégsem elégít ki, mint e

regény föalakja, a hiba nem az emberben,

nem .Jókai psychologiájában rejlik, hanem

abban, hogy a véges embeiJ ert olyannal

kötötte össze, a mi erejét aránytalanul fölül-

múlja s hogy a jöv századnak folytatása van

a jöv ezredben.

Tatrangi haza megy s az államtól meg-

vásárolt « gyilkos* tóban felfedezi azt az

anyagot, melybl elállítja az «Ichor»t. Ez

az, a mi átalakitja az egész világtársadalom
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rendjét, szokásait, újjá teremti az egész em-

beriséget. Az anjmg megvan, de a czél nieg-

valósitására pénzre van szükség. Severiislioz,

egy amerikai dúsgazdag bankárhoz megy,

kivel már apja összeköttetésben volt. Tervét

eladja, ez kivihetnek, nag}mn jövedelmez-

nek találja. Átköltözik Erdélybe s a szük-

séges tökét Dávid rendelkezésére bocsátja.

Most megkezddik az épitkezés, a repül

gépek gyártása. Az els kísérletre kitzött

id gyorsan közeledik. Dávidnak a felszál-

lásban észlel társra van szüksége. Eozálira

gondol. Mig ezek történnek, azalatt Mazrur

nagy zajt csap az elvitt Rozáliért s követeli

vissza s mivel Hermione menhelye csak egy-

szeren menhely s nem felszentelt zárda,

vissza is kell adni. Hermione a törvény el-

len a királynál keres menedéket s a király

ad is; — elveszi feleségül s környezetébl

mindazokat, kik ellenezték vele való házas-

ságát, magasabb hivatalokra nevezi ki s ez

által az udvartól eltávolítja. Dávid feleségül

veszi Rozálit. Megtanítja a szükséges szerek-

kel való bánásmódra és esküvjük után

nyolczad napra íelszállanak. Az els kísérlet

várakozáson felül sikerült.

(Folyt, köv.)

PAP-HALÁL.
— Marriot Emil regénye. —

(Folyt.)

Joachim mindezt a kötelességet lekiisme-

retesen teljesité
;

most barátja végs óhaj-

tásának teljesítéséhez fogott. György meg-

kérte öt, minden levelet, a melyet talál,

égessen el, s Joachim a kemenczébe hányta

ket a nélkül, hogy tartalmukat megnézte

volna. Az elhunyt családjától s ismerseitl

voltak e levelek — most már értéktelenek

és tárgytalanok lévén, mert az, a kihez in-

tézve voltak, halott volt. Midn Joachim

több arczképre akadt, néhány pillanatig ha-

bozott . . . ezeket is megsemmisitse V György

rokonainak fényképei voltak
;
továbbá Joa-

chim egy arczképe, melyet adott barátjá-

nak, midn elváltak egymástól, s végre a

szegény Katicza arczképe. «Ezt a leányt

szerette, s az én képemet kezében tartá».

gondolta Joachim. «Ezt a kettt tehát meg-

kiinéleni». Kebelébe dugta ket, a többi hár-

mat pedig csaknem haragos taglejtéssel tüzbe

dobta. «Égjetek!» mormogá fogai közt. «Nem
érdemtek meg, hogy eltegyenek». Tovább

lapozott a papírok közt s számos befejezet-

len levélre akadt; György irta ket, kelte-

zés nélkül. Kihez intézte ket ? Könnyen

kitalálta. Nagyrészt csak néhány sorból áll-

tak s tartalmuk azonos volt, habár a szavak

máskép hangzottak. Mindegyikbl az a só-

vár kiáltás hangzott; Jer! jer hozzám! . . .

Mi mehetett végbe a férfi szivében, midn
e szavakat irta ? A leveleket nem fejezte be,

nem küldötte el . . . itt hevertek, mint so-

kat jelent bizonyítékai ama harcznak, me-

lyet a most már csöndes embernek keblében

a kötelesség és szenvedély vívott egymással.

Joachim meren nézett rájuk. Ha a leánynak

adná ket ? . . . Beleegyeznél-e, György ?

Megsemmisitsem-e ezeket a végs, drága em-

lékeket vagy od’adjam annak, a kinek szánva

voltak? Csak egy szót szólj, adj jelet, hogy

tudjam, mit tegyek ! . . . Nehéz küzdelemben

volt .Toachini; de meggondolta magát. Ba-

rátja meghagyta, hogy minden levelet eléges-

sen
;
gyöngeségének e tanúit is bizonynyal

magával akarja vinni a sirba. «Az aka-

rata az els !» gondolta Joachim. «De meg mon-

dom Paulának — vagy nem. Mit sem szólok

neki felölök. György hallgatott rólok —
tehát azt akarta, hogy se halljon felölök

. . . és miféle vigasz is volna rá nézve, ha

tudná, hogy mennyire sóvárgott utánna s

még se hivta öt ? Ez a szomorú lelki küz-

delem maradjon titok eltte. Hiszen élete

végs óráiban is összetett kézzel arra kért,

hogy soha ne mondjam meg neki, mily so-

kat szenvedett . . . kímélni akarta öt . . .

tüzbe veletek !» Kezei reszkettek, midn a

leveleket a tüzbe dugta
;

guggolva maradt

a kemencze eltt s a lángokba bámult, me-

lyek a papírokat körül nyaldosták és föl-

emésztették. Ezzel ennek a munkának is vége

volt. Az asztalon még néhány irat hevert —
György keresztlevele és iskolai bizonyítvá-

nyai, az oklevél, mely György pappá szen-

teltetését igazolta, s végre halotti levele.

Ez iratokat Joachim összekötötte s az asz-

tal fiókjába tette. Azután egy székre rogyott,

karját az asztalra, arczát karjára fektette s

sokáig ebben a helyzetben maradt. Az ajtó

kinyílása íölébreszté öt elmélázásából — fel-

ugrott.

«Mi az?» kérdé s félresimitá haját hóm-
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lokáról. A gazdasszonyt látta a szobában

állani.

«A vikárius ur buga van itt», mondá

az asszony és könyekre fakadt, mint a hogy

már szokása volt.

«Ugy ! Szép», mondá Joacbim gépiesen.

«Csak jöjjön be».

Néhány pillanat múlva bejött, egészen

feketébe öltözve, gondosan fésült, szintén fe-

ketébe öltözött fiát fogva kézen. Halovány-

nak, de nyugodtnak látszék
;
szemén nyoma

se látszott a könynek. Hogy ki itt az igazi

gyászoló — a buga vagy barátja-e — azon

senki sem kételkedett. .Toacbim oly szomorú

képet nyújtott, mint azok, kik egy kedves

egyént ntolsó betegségében mindvégig ápol-

tak. Az utolsó rettent hetek, napok és órák

visszatükrözdnek a bánatos arczvonásokon,

a dagadt szemhéjakon, a kivörösödött szeme-

ken ... st az elhanyagolt ruházaton is.

A fiatal pap arcza és tartása átvirrasz-

tott éjjelekrl és elfojtott könyekröl beszélt,

s csak rá kellett nézni, hogy kitaláljuk, mit

állott ki az utolsó id alatt. A húgon semmi

se látszott.

Anna illedelmesen köszönt t s finom

keztyübe dugott kezét nyujtá neki. A fiatal

n gondosan volt öltözve és fésülve. Gúnyo-

san mosolygó arcza az alkalomhoz mért ko-

moly kifejezést öltött. Megsúgta fiacskájá-

nak, hogy vegye le kalapját s megparan-

csolá, hogy köszönjön. A kicsiny engedel-

meskedett. Csinos, okosdi arcza kiváncsiságot

árult el, körülnézett a szobában s halkan

kérdé: «Anyám, hol a bácsi ?»

« Hallgass*, mondá Anna. «Anyám nem
kisért el», mondá Perkonhoz fordulva. «Ö

beteges és nehézkes s én azon voltam, hogy

e mindenféle izgalmaktól tartóztassa magát

A nélkül is egészen kétségbeesett

... ki sejthette volna ezt ! Midn bátyám a

tavaszszal bennünket meglátogatatt, még tel-

jesen egészséges volt*.

Elhallgatott. A gondosan öltözött fiatal

hölgy, ki oly nyugodtan és összefüggen

beszélt; a kiváncsi, jól nevelt fin — György

vérébl való vér voltak. Joacbim alig tudta

elhinni.

Anna, kire a pap hallgatása kénvelmet-

len volt s ki arczárói leolvasta, hogy nem
gyakorolt rá kedvez benyomást, némi siet-

séggel folytatá beszédéi : «Hamarább jöttem

volna, ha ön nem irja azt, hogy bátyám

otthonmaradásomat kívánja. A szegény György

egy kissé mindig önfej volt. Valóban saj-

nálom, hogy az egész veszödség egyedül önre

maradt*.

«Veszdség!» ismétl Perkon oly hatá-

rozott gunynyal, hogy Annának lehetetlen

volt nem éreznie, hogy ismét rosszul válasz-

totta meg a szót. Gyönge pir boritá el arczát.

«Hol fekszik bátyám?* kérdé s kivette

zsebkendjét.

«Itt mellettünk*, feleié Joacbim s az

ajtóra mutatott.

Anna szájához tartá zsebkendjét s igy

elkészülve a halottas szobába ment. Meg-

vetéssel nézett Perkon utána . . .

A halott láttára Anna sirni kezdett. A
fiú, ki még fiatal volt ahhoz, hogy megértse,,

mi a halál, félig megrettent szemmel bámult

a halottra és a körül álló idegen emberekre.

Anyja példáját követve, is elvette zseb-

kendjét, s ajkára illeszté. Ö is derekasan

hozzá látott, hogy sirjon, mint an5^ja, de nem
akart sikerülni. Csak azt suttogta : «De rossz

szag van itt, anyám !»

«Hallgass !» rivalt rá az fojtott hangon,,

a koporsóhoz lépett s a halott arczába te-

kintett. Nem birta megcsókolni t. Nem azon

irtózat miatt, melyet a holttetemek ébresz-

tenek . . . valami más volt az, mi vissza-

tartá t
;
titokzatos, megvallatlan valami, a

mi t gyötré, mióta bátyja haláláról értesült.

Most egyre hangosabban és hangosabban

szólalt meg, bármennyire iparkodott is ezt

az alkalmatlan hangot elnémítani; bármeny-

nyire akarta is elhitetni magával, hogy már

úgy is kés, hogy a szemrehányások mit

sem használnak többé ... az a hang folyvást

beszélt s azt suttogta neki, hogy nem bánt

testvériesen a halottal, hogy ö és anyja

visszaéltek jó szivével, hogy boldogabb lehe-

tett volna, ha ö és anyja nem avatkoznak

sorsába. Ezek az önvádak kellemetlenek vol-

tak neki
;

mindent utált, a mi derült nyu-

galmát háborgatta. Könyei elálltak és hideg

tekintettel bámult a halott arczára, a fekete

papi ruhára, melybe Joacbim öltöztette, s a

nyakában lev keresztes lánczra, a fekete

barretre, mely fejénél volt . . . Miért enge-

dett ? 0, anyja kedvéért nem áldozta volna

föl magát . . .

Perkon a szobába lépett s suttogó han-

gon megparancsolta az embereknek, hogy

menjenek ki. Szótlan köszöntek és eltávoztak.
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A fiatal pap a koporsóhoz közeledett, s

a halottat nézte.

« Nagyon megváltozott*, monda Anna

halkan.

«Igen. Oly szigortmak és idegennek lát-

szik, a min az én Gyurim soha sem volt*.

Hangja reszketett és szelid kézzel igazgatta
j

a halott ruháit, fejét kissé félre forditá és

haját simogatta. E közben a fiatal pap te-

kintete oly szeretettel csüggött barátjának

merev arczán, mintha az anya nézné holt

gyermekét. «És», folytatá, «még most is lát-

hatni, milyen szép volt . . . mily tiszta és

nemes arczéle ... oh György !» Ráhajolt s

homlokát a hideg kezekre liajtá.

Annát a legkellemetlenebb érzés fogta

el, midn ott állt. Igen, ennek nem kell

szemrehán}'ást tenni
;
ennek szivében a halott

látása csak fényes, fölemel emlékeket kelt;

ez félelem s önvád nélkül közelithetett hozzá

s érinthette öt. Ö soha sem bántotta meg

öt, soha nem okozott fájdalmat neki, életben

és halálban hiven oldala mellett állott . . .

Félénk tekintetet vete a megható képre,

megfogta fia kezét s kiment a szobából.

Perkon kis id múlva követte t.

' « Beszéljen róla», mondá Anna, leült s a

gyermeket maga mellé vonta.

Joachim elutasitó mozdulatot tett.

«Most nem», viszonzá. «Igazán nem

birok. Talán késbb . . . mikor nyugodtabb

lettem*.

«A mint tetszik. Beszéljünk hát másról.
|

Mi történjék György holmijával ? Nyilatko-

zott-e e felöl ?»

«Igen. Végrendeletet ugyan nem csinált

. . . alig is érdemelte volna meg a fárad-

ságot . . . Könyveit, képeit és bútorait nel'em

szánta . . . mint emléket*.

Anna fürkészöleg s egyúttal bizalmatla-

nul nézett a beszélre. Legalább Joachi innak

úgy tetszett, ki áthatóan nézett hideg vilá-

gos szemeibe.

« Talán nem hisz nekem?*

«Mi jut eszébe? Már hogy ne . . . ha

ön mondja. Egyébiránt ezt a szerény örök-

séget becsületesen kiérdemelte — pénzt ha-

gyott-e hátra?*

«Pénzt?» ismétlé Perkon keser mosol}’-

lyal. «Ön úgy látszik, nem tudja, hogy jö-

vedelme nagyon szk volt ... Az a kevés,

a mije volt, a legszükségesebb házieszközök

beszerzésére fogyott el. St zongoráját kel-

lett eladnunk, hogy a betegség költségeit

födözzük ... és a mi megmaradt belle, azt

temetésére és a sírkre kell fordítanunk. A
mit még hátra hagyott . . . fehérnemit és

ruháit és konyhaeszközeit .... rendelkezé-

sére bocsátom. De mily borzasztó, hogy mind

j

ezekrl beszélni kell !» fejezé be szavait s

undorodva fordult el Annától.

« Hiszen már végeztünk*, mondá Anna

s fölállt. « Találhatok a faluban éjjeli szál-

lást ? »

«A fogadóban még egy vagy két szoba

üres. Ott meghálhat*.

«Es a temetés . . . hány órakor van ?»

«Nyolcz órakor*.

« Tehát nem háborgatom önt tovább.

Önnek nyugalomra van szüksége*.

«De legkivált magányra*, gondolá Joa-

chim.

«Kérem, ne fáradjon*, mondá Anna. De
ö kikésérte öt az ajtóig s kinyittota azt.

Anna meghajtá magát, a kis fin udvariasan

köszönt s azzal elmentek.

Joachim megrázkódott s vonásai oly

kifejezést öltöttek, mely félig ámulat, félig

utálat volt. Hogy ilyen testvérnek ez a húga

lehetett ! De nem is akart Annára gondolni

;

az üres báb nem érdemiette meg.

Ama nyugtalanság közepeit, mely öt

György halála óta kínozta, elhatározta Joa-

chim részint hogy valamit tegyen, részint

hogy Annával ne kelljen tovább beszélnie,

I

hogy barátja hagyatékát becsomagoltatja s

elküldeti. Az elbbiben a gazdasszony volt

segítségére
;
szomorú tekintettel nézte aztán

a ládák és bútorok elhordását és fölrakását

s körülnézett a kiüresitett szobában. Mily

ildegen, mily szomorúan nézett az ki.

A gazdasszony belépett s a fiatal papot

a szoba közepén egyedül és elhagyatva állani

látván, kérdé öt, vájjon nem kiván-e enni.

Joachim fejét rázta. «De bort hozhat*.

«Igen, fötisztelendö ur».

«Hol a kutya ?»

«Lenn ... a ház eltt*.

« Eressze föl hozzám . . . szeretném ma-

gam mellett*.

Az eb úgy érezett, mint s azért ki-

A'ánkozott az ö szinte tekintete után.

Másnap reggel, egy negyed órával nyolcz

eltt, a lakó és a halottas szoba zsúfolásig

tömve volt euiberekkel. Mindegyik ég viasz
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tekei'cset tartott kezében, mint Tirolban a

temetéseknél szokás. Anna nem vette le a

kendjét szemérl, s midn a szoba, melyben

a halott feküdt, a legtelibb volt, lehajolt a

holttestre, s megcsókolá bátyjának arczát.

Joachim a mellékszobában állt, a többiektl

félre, maga elé nézett s néhányszor a szive

felé nyúlt kezével. Az egyik idegen pap

hozzája közeledett

«Most zárják le a koporsót», súgá fiatal

tiszttársának. «Nem akarja a halottat még

egyszer megnézni?*

«Ó nem», feleié Joachim- «Már búcsút

vettem tle, ma éjjel, midn egyedül voltunk

. . . Zárassa le a koporsót*.

Csak hamar megtörtént. Négy férfi vál-

lára emelte a szent Mihály lovát; a jelen-

levk sorakoztak s az ell vitt koporsó után

mentek. A harangok zúgni kezdtek. így ha-

rangoztak akkor is, midn György a faluba

vonult; akkor üdvözölték öt, s ma utolsó

üdvözletöket kongták neki.

Egy óra múlva minden véget ért. Györgj”

a sirban pihent, ugyanazon göröngy alatt,

melyre Paula térdelt, midn eldjének sirját

szemlélte. A lakás nem volt többé üres.

XVII.

Az esperes a Harteck elhunytát jelent

táviratot pontosan megkapta s az els pil-

lanatban, jóllehet a hir nem volt váratlan,

annyira megdöbbent fölötte, hogy nem tudta,

mihez fogjon a végzetes újsággal. Olyasmit

erezett, mintha a hirt, a meddig csak lehet,

titokban kellene tartania, de nem tudta he-

lyesen megfejteni, miért gondolta ezt. Aztán

meg oly annyira nyomta ez a titok, hogy

unokahugához ment s a titoktartás pecsétje

alatt közié vele, a mi történt.

A máskor oly izgékony kisasszony a hirt

nagy nyugalommal hallotta.

«Elre lehetett látni*, mondá nyugodtan,

« mindnyájan halandók vagyunk s én meg
nem foghatom, kedves bácsi, hogyan döb-

bentheti meg ez a hir annyira . . . hát fele-

ls vagy-e ennek az urnák élete vagy ha-

láláért ?»

«Igazad van*, mondá az esperes látha-

tólag megkönyebbülve, s Aranka, örülvén,

hogy olyasmit tud, a mi még nem volt az

egész világ orrára kötve, de fképp azt kí-

vánván, hogy a hir az eltte kiállhatatlan

orvos leányának minél elbb a fülébe jusson.

Z u R U

gyorsan az utczára sietett s türelmetlenül

várakozott, mig valaki jön, a kit e hir köz-

lésével megbizhatna. A fiatal tanítót vélet-

lenül a parochia mellett vitte az útja
;

és

Aranka, ki tudta, hogy a fiatal ember nem

volt a megboldogultnak barátja, megszólitá

a tanítót s minden bevezetés nélkül közié

vele a balál-hirt. De szavai épeuséggel nem

idézték el a kívánt hatást. Stettner Frigyes

elhalványult, mern a leányra nézett s a

nélkül, hogy egy szót szólna, gyorsan elsie-

tett. Mit használt neki ez ember halála? Fri-

gyes nem volt boszuálló, kárörvendö, legalább

annyira nem, hogy valakinek komolyan rosz-

szat kívánt volna. És Paula úgy is el volt

veszve rá nézve. Mint egykor az él, úgy

most a halott állna közé s Paula közé . . . s

ha Paula soha sem ismerkedett volna meg

a pappal ... öt akkor sem szerette volna.

Mieltt Harteck jött, már rég csengett sze-

relméért s csengése hiába való volt. Az utolsó

évben, Harteck miatt, sokat szenvedett
;
az

elbbi jobb idben még mindig remélt —
de Harteck jöttével az is megsznt. Már rég

nem remélt semmit
;

de nem is szeretett

többé. Az a leány, kire, mint valami dics

mennyei képre tekintett, nagyon is gyönge

emberi lénynyé törpült. Látta, hogy oly férfiú

tölté el egész lényét, kit nem volt szabad

szeretnie, látta, hogy legszentebb kötelessé-

geit elhanyagolja s azt az embert kivéve

mindenkivel szemben hideg, daczos és rész-

vétlen lön. Feje nem hajolt meg az világ

Ítélete eltt, hiniezés nélkül megmutatta, hogy

mind arra édes-keveset ád, hogy az embere-

ket s Ítéletüket megveti és ezzel a ö hu

és tiszta szerelmét is, s ez a fiatal embert

apránkint észre térité. A gyógyulást természe-

tesen súlyos küzdelem elzte meg
;
de mégis

bekövetkezett. Hogy mit érzett ma Paula

iránt, azt igazán maga se tudta volna meg-

mondani. Egy azonban mégis világos volt

eltte. Ha Paula most szeretné ó't, ö vetné

meg a leányt. 0 nem akart megelégedni azzal,

mit más nagy kegyesen neki hagyott, mikor

oly teljesen, oly egészen neki adta magát.

Paula mély szánalmat keltett benne, ámbár

az a nagyrabecsülés, melylyel egykor iránta

viselkedett, véget ért. Csak nagy küzdelem

árán tudna neki fájdalmat okozni ... minthogy

nem szeretett többé, megbocsáthatott neki.

Sóhajtott, midn a falun keresztül ment s

Paula házához ért. Itt önkénytelenül megállt.



480 KOSZORÚ 80. SZÁM

Tudja-e már ? . . . Föl-íoltekintett az ablakok

felé s a kis Tinit az egyik ablak mellett

látta állani. Az ö egykori barnafejü kedven-

cze . . . mily csúnyán bánt vele mindig az a

gyermek! S ö mindent eltrt, Paula kedvéért

. . . igen, még többet ... a hálátlan gyer-

meket valóban szerette . . . oh, ez a ház ! az

ablakok, a kert ... itt volt az ö világa,

minden öröme és fájdalma. Most hó volt a

tetn és a fákon, s az ö szivében is a tél

költözködött. Mégis valami szomorú az eltnt

szerelem . . .

(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Schulverein Jókai ellen. A «Deutsche Ztg.»

csütörtöki száma a következ mulatságos nyilatko-

zatot közli a lap nyiltterében- «Altalános német iskola-

egylet, Berlin®. Jókai Mór, a ki egész népszerségét

nagyrészt német kiadóknak és német olvasóknak kö-

szönheti, tisztelinek «légiói» számára, a kik tle kéz-

iratot kérnek, azt rendelkezésükre bocsátja, mint a

budapesti «Nemzet»-ben közzéteszi, mihelyt valaki

legalább 2 irtot beküld az erdélyi-magyar kultur-

egyesület számára. E hir bejárta az összes német

lapokat. De fájdalom nem volt megemlítve, hogy a

kulturegyletnek mi tulajdonképen a czélja. Ennek föl-

adata az, hogy erdélyi testvéreinket, a kik a német

nyelv és szokások mellett bátor kitartásukért napról-

napra gylöletet és üldözést kénytelenek a magyarok-

tól szenvedni, megtámadja. Kormány, magyar társa-

dalom és német renegátok versenyeznek abban, hogy

sok százados kultúrájúkat aláássák. Ilyen kultur- és

iskola-egyesületek úgy szaporodnak most Magyar-

országon, mint a gomba. Czéljuk a «nem magyarok

megmagyarositása®, a mit többé-kevésbbé nyíltan be

is vallanak. Remélhet, hogy német kézirat-gyjtk

le fognak mondani arról, hogy a költ Jókai kézira-

tát megvásárolják olyan pénzen, a mit derék erdély-

országi honfiaink elnyomására fordítanak®.

Eddig a dörgedelmes nyilatkozat, melytl Jó-

kaink nyugodtan alhatik svábhegyi villájában. A neki-

vadult Schulvereinnak senki sem fogja elhinni, hogy

Jókai nem a maga géniuszának, hanem a «német ki-

adóknak® köszönheti népszerségét. Nem Jókai tar-

tozik hálával a «német kiadók»-nak, hanem a német

kiadók tartoznak hálával Jókainak, mert regényeibl

annyi jövedelmet raktak zsebre, amennyit bennszülött

német regényíróikon talán sohasem kerestek.

Hugó Viktor hátrahagyott mvei a következk :

«A nagyanya®, versekben irt egy felvonásos vígjáték,

mely teljesen elkészült és azonnal szinrehozható. «A
nedves erd» (La fórét mouillée) és a «Kardmonda®

(La légende de l’épée) dialogizált drámák, hasonlók

ahhoz, melyek a La légende des siécles-ben megjelen-

tek. Egy másik, prózában irt egy felvonásos vígjáték

czime : «Talán Gavroche fivére® (Peut-étre un frére

de Gavroche) nem adható el, de nem is értenék,

mivel a régi táviról jeliráson alapszik. «50,000 frank

járadék® befejezetlen bohózat. Az «Oczeán»-ban Hugó
Viktor mindennapi gondolatai és ötletei tükrözdnek

vissza; van ebben próza, vers, drámai töredék, víg-

játéki jelenet, bölcsészet, disztichon, tollrajz, képlet

stb. Ezzel azonban még nincs kimerítve a költ iro-

dalmi hagyatéka, mivel pupirjai nincsenek még tel-

jesen rendezve. A fennemlitett mvek már legközelebb

meg fognak jelenni.

A magyarországi operaház története meg lesz

Írva pár év aiatt. Jósika Kálmán báró kapott rá meg-

bízást. Nemcsak a magyar opera kezdetét, Ruzsitska

«Béla futását® stb., hanem általában az operai mvé-
szet hazánkban való elterjedését is felöleli e mben.

Elfizetési fölhívás. Szept. hó els napjaiban fog

megjelenni Ersdi Mihálynak ily czim mve: «Kri-

tikus objektív metafizika®. A m uj alapon, eredeti

felfogással törekszik megállapítani azt, hogy a tapasz-

talat kritikája alapján okfilozófiával miként lehetséges

metafizikai ismeret. A m ára elfizetk részére 2 frt

50 kr, az elfizet pénzek aug. hó utolsó napjáig kül-

dendk be az Eggenberger-féle (Hoffmann és Molnár)-

könyvkereskedésébe.

A bécsi operaszinházban a szünidk alatt meg-

tették a szükséges elkészületeket a villám világítás

bevezetésére. sztl kezdve nemcsak a néztér és a

színpad, hanem az összes helyiségek villámmal lesznek

világítva. A színpadon 2070 a néztéren 1930 izzó

lámpát fognak alkalmazni.

Bizet «Carmen»-je Milanóban olyan nagy tet-

szésben részesül, hogy most el fogják adni a korán

szerznek «A gyöngy halászok® czimü operáját is,

melylyel Párisban legels sikereit aratta.

Szerkeszt ; Ábrányi Emil. — Kiadó ; Algner Lajos.

P.illas részvénytársaság nyomdája.
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EGY lírai Költeményrl.
(A « Megnyugvás* Vajda Jánostól

)

A mai hirlapszerkesztö minden czikktöl

megkivánja, hogy alkalmi legyen. Ha nincs

úgynevezett apropója, nem ér sokat, legfölebb

laptöltelék. Elhunyt nagyokról csak akkor

lehet Írni, ha születésük vagy haláluk ötven

vagy százéves jubileumát ünnepli a haza vagy

a külföld. Szegény nagyok ! nyugodniok kell,

mig az emlékünnep órája kondul, mely egy

napra felszínre hozza, hogy aztán megint el-

ássa ötven esztendre.

Él nagyokkal pedig csak akkor foglal-

kozhatik az iró, ha életükben valami neve-

zetes változás történt ; ha miniszteri taná-

csosokká lettek, ha beszédeket tartottak, ha

jubilálnak, szóval ha életük kizökkent a min

dennapi kerékvágásból.

Megvallom, nekem e czikkre nincs semmi
apropóm. Vajda Jánost sem miniszteri taná-

csossá nem nevezték ki, sem beszédet nem
tartott, sem nem jubilál; ö még mindig a

régi, magányban él, csendben dolgozgató

költ

A költemény, melyrl Írni akarok, nem
most jelent meg

;
már egy évvel ezeltt fog-

lalkozott vele néhány lap, néhány iró meg
is dicsérte, st egy-kett lelkesedéssel is fo-

gadta. Szó a mi szó, nincs semmi apropóm.

De nem is kell!

A mi igazán szép, az az idk végéig

szép marad. Vajda költeményei nem szorul-

nak az apropó mankójára. Bárhol és bármi-

kor foglalkozzunk velük, a közönség feszült

érdekkel hallgat. Tudja mindenki, még az is,

ki Vajda müveit nem ismeri, hogy Vajda szo-

katlan jelenség. Valami misztikus köd veszi

körül az költészetét, idegenkednek, félnek

tle és mégis érdekldnek iránta.

« Önmagával meghasonlott kedélye, ezzel

a mindennapi frázissal szokták az irodalom-

történészek Vajda költészetét jellemezni s a

közönség utánuk mondja: « Önmagával meg-

hasonlott kedély ».

«Sötét világnézlet, érzékiség, féktelen

eredetiség», mondják az irodalom-történé-

szek s a közönség ájtatosan utánuk mondja ;

« Sötét világnézlet, érzékiség, féktelen erede-

tiség*.

Már pedig az ilyen jellemzés a jámbo-

rabb olvasókban rossz vért szül. Sokan a

hangulatos, mélabíis szi dalokat szeretik,

sokan a tájleirásokban gyönyörködnek, sokan

meg éppenséggel csak az alexandrinusokban

irt hskölteményeket szeretik s irtóznak min-

dentl, a mi elüt az iskolai sablontól.

Ily viszonyok közt természetes, hogy

Vajdát nem méltányolják kellképen és nem
is fogják méltányolni mindaddig, mig ersebb

leveg nem járja át az országot.

A n Megnyugvás

»

Vajda költeményei közt

az, mely a sablon-kritika emberei részérl

tán legkevésbé méltányolható. Kompozicziója

teljesen elüt minden kieszelt kompozicziótól.

Nem emelkedik fokozatosan, mint a hegy, de

folyton emelkedik és sülyed, mint a hullám.

Nem egy Urai hang, de egész zenekar. A
költö egy alapgondolatot számtalanszor va-

riál, mindig ugyanazt mondja és mindig szeb-

ben. Harmincznyolcz vers-szakon keresztül

egy eszmét forgat és keresztül vezeti az ér-

zelmek minden fokozatán : a kétségbeesésen,

haragon, bánaton, irigységen, kárörömön és

végül mindezt egy érzelembe olvasztja : a

megnyugvásba. Vajda alapeszméjének minden

oldalát bevilágítja, minden árnyalatát kifeje-

zésre juttatja. Bátran mondhatjuk, hogy ki-

merítette mindazt, a mit költö errl a tárgy-

ról mondhat.

A költemény alapgondolata ez : A költö,

kit a világ mellzött, kit a haza elrúgott

keblétl, egyedüli vigaszát abban találja, hogy

jövend nemzedékek fognak neki igazságot

szolgáltatni.

Ezt az egyszer alapgondolatot Vajda

oly fényesen variálja és testesíti meg, hogy
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költeményét a világirodalom gyöngyei közé

sorozhatjuk.

Már kezdete mily megragadó ;

Hiszek az örök igazságban.

Hiszem, hogy maga a nai>.

Körén örök íorgandóság van,

De nem változik, marad !

Majd folytatja;

Isten vezérli e világot.

Kinek mindenre gondja vau.

Ki rózsabimbót, szép lányt alkot,

Nem lehet rossz, igaztalan.

íme ez a Vajda sötét világnézlete, pesz-

szimizmusa! Ez az a megliasonlás, mel}^en

némely tanárok vesszöparipáznak. Lehet-e

nemesebb idealizmust képzelni, mint a mi-

lyen e sorokban kifejezésre jut? De hát

önmeghasonlott kedély^ és ez ellen nincs fe-

lebbezés.

A nyolczadik vers-szak igy szól

;

Van itt igazság e világon :

Arány mérettel egyez.

Vegyétek a jelent nem bánom,

Enyém a végtelen jöv.

Mily ers öntudat szól e vers-szakból.

Az üldözött, mellzött, bántalmazott igazság-

panasza, búja, reménye van e négy sorban

kifejezve. Itt Vajda egyet fordul és ekkép

folytatja a költeményt:

Kik csak azért nem öltök testet.

Mert nincs reá hatalmatok,

Mert biztosabb és nektek édesb

A leiket orgyilkolnotok
;

A bujdosóvá lett igazság

Nyomában csaholó kopók,

A józan ész nyakacsigáját

Kiteker szellembakók

;

Országkeritk, uépzsebvágók,

Kiváltságolt here-sereg.

Fölbérelt becsület sírásók,

A hazugságban mesterek :

Mint déli nap lángözönében

Fönlebeg kevély sasok.

Ti úsztok mostan a dicsfényben,

Dúsak, nagyok, hatalmasok.

Titeket bámul kegysovár nép.

Nevetek mindenütt ragyog.

Mellettetek most én csak árnyék,

Vagy annál is kevesb vagyok.

Learattok, habsoltok mindent;

Nyomaitokban n a gaz,

A szegény, ki nem látja istent,

Azt képzeli ti vagytok az.

Vajda összes elkeseredése, haragja nyil-

vánul e sorokban. Valószinii, hogy az érzé-

kenyked olvasók tetszését nem fogják ki-

vívni, de ezeknek Petfi halhatatlan szabad-

ságkölteményei sem tetszenének. Bizonjms,

hogy Vajda nem az iskola számára irta e

költeményt, mint némely poétánk, ki verse

megírásánál arra gondol, hogy a harmadik

elemibe járó fiúcskák gondolat-világát elérje.

A költeményt azután igy folytatja:

De a jövt bár gúnyoljátok,

Áhilja titkon szivetek.

Ah, ha megvásárolhatnátok !

De mindhiába, nem lehet.

Ez átkotok, ez bünteiéstek.

Mi uéktek elmúlás, halál,

A ponton, hol ti véget-értek.

Kezdetre létem ott talál.

«Merész hang, merész hang!» szól erre

fejrázva sok kritikus. « Szerénytelenség !» szól

sok morál-professzor. « Költi igazság!* szól

minden helyes érzék, egészséges gondolko-

dású ember.

Hiába éi'cz, márvány emléktek.

Lesz rajt’ irás, fényes; (hamis.

Jó emberek jó pénzért néktek

Hazudnak még a sírban is.)

De majd ha az ismerettárból.

Hová nevetek halni tér,

A pár sort, mely még rólatok szól

Kirágta a könyvtár-egér.

S nem lesz e földön semmi többé.

Se nyomotok, se árnyatok.

Mi egykor itten azt jelölné.

Hogy éltetek, hogy voltatok
;

A messze, mérhetlen jövben

Síromon is rég omladó

Porom fölött, habos mezben
Dús rendet vág az arató.

Majd igy folytatja költeményét:

De mig ez a világ világ lesz.

Megújul benne a tavasz.

Emberkebelben egy szív érez

Es dobban arra, mi igaz

;
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Erd a visszhanf'os hegyekben,

Mezkön liliom terem :

Lesz illat a virágkehelyben

És a szivekben szerelem !

És addig élek én is ottan,

E h szivekben lesz sírom,

Mint illaté az albumokban,

Mit ott hagy egy hervadt szirom.

Mint lánczolat a szellemlétbeii.

Egy hang, mely örök, mert igaz,

És széjjel omló földi. lényem.

Az én lelkemnek része az.

Lehet e e négy strófánál inagasztosabb

költészetet képzelni? Az emberi nem összes

idealizmusa jut e sorokban kifejezésre. Min-

den nemes eszmény, melyért valaha vértanú

lelkesült, minden hit, minden vigasz e né-

hány szóban van kimondva. A halhatatlanság

eszméje, a nagyok, a szenvedk ez egyedüli

menedéke tán sohasem talált ennél szebb di-

csítésre. S e költre mondják, hogy pesszi-

mista !

Vajda az stermészet g3"ernieke. Költé-

szete olyan egészséges, mint az erd, melyben

nevelkedett. Az a sápadt, köhögs modern-

költészet, az az aszkóros, világíájdalmas, nagy-

városi tépelödés, hogy találna az talajra az

erd fiában, a szabad természet szabad köl-

tjében ?

A mi más költnél világfájdalom, az

Vajda Jánosnál «fenséges lemondás*, a mi

más költnél melancholia, az nála « lobogó

gyász », a mi másnál gyönge humor, az nála

elkeseredett harag.

Azután e strófák következnek

;

Majd pázsitos ligetnek alján,

Patak fölött, eltte könyv,

Ábrándos ifjú, mereng lány.

Szivébe’ kéj, szemébe' köny.

Velem mulat, rám gondol, lelkén

Mint a villámlás, átrezeg

Ifjúi kor tavasz lehelltén,

Mit lelkem egykor érezett.

És elboroug, mereng magában.

Elálmodozva széttekint

:

Mikor még én e földön jártam,

Min világ lehete itt.

Múlt századok, hol nemzedékek

Szerelme, mint egy távirat.

Rég múlt, jöv dalomban élnek

S egymással csókot váltanak.

Itt Vajda a szilajból átment az elmeren-

göbe, a hangulatosba. Maga eltt látja a jövt,

az ábrándos ifjút, a mereng lányt, kik róla

ábrándoznak, rajta merengnek el. Fájó ez a

hang és mégis mennyire vigasztaló

!

A költeményt Vajda igy fejezi be:

Ti fényes szappanbuborékok,

Most hát ti csak ragyogjatok
;

Kit föld porába letiportok.

Én csak parányi mag vagyok.

De napja feljön, kifakad, hajt

És szerte árad el dalom.

Virágától benépesül majd

Tenger mezöség, völgy, halom.

Oh sok, nagyon sok, mondhatatlan.

Mit én e földön szenvedk.

S nincs vigaszom, csak e tudatban,

De legyen ! — ez nekem elég.

Bár leghívebbjét emlejétl

Gorombán elrúgott hazám

;

Se baj ! azért ne panaszold föl

Szivem, csak valld meg igazán,

Van-e a földnek annyi kincse,

Mely elbillentse mérleged,

Czim, hatalom, vagyon, miért te

Cserébe adnád e hited ?

A befejezés teljesen megfelel a költemény

elbbi részeinek. Vajda, miután fölkorbácsolta

I

az ember minden indulatát, szenvedélyét, olajat

i önt a viharos tengerre s bölcs megnyugvással

’ csillapítja le a háborgó érzelmeket. A mü bár

!
a legkülönbözbb hangulatok tárháza, mégis

I

egységes benyomást tesz az olvasóra s e be-

nyomás nemes, lélekemel. Ha Vajda kompo-

ziczióját hasonlattal akarnék illusztrálni, az

i alapeszmét egy központhoz hasonlithatnók,

I

melyben ezer küll : ezer különböz hangulat

fut össze.

A milyen eredeti a gondolatmenet, olyan

eredeti a nyelvezet is.

Iskolás-kritikusok leginkább azt vetik

Vajda szemeire, hogy nyelve rögös. Nem
tudják ezek az urak, mi a különbség a rögös

és az erteljes nyelvezet között?

Bizonyos, hogy ha kedvesen csilingel

vargáink nyelvezetét állítjuk fel mintakép-

nek, akkor a Vajdáé rögös.

Vajda nyelve maga a természetesség,

keresetienség, egyszerség. Verselése csak-

ugyan nem csiszolt, faragott
;

rimei itt-ott
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(löczögnek, de ebbeu a döczögésben liatalmas

tartalom van, mely fontosabb a sima rimelök

üres csinálmányáinál. Könny a verselöknek,

kikben eszme, szenvedély, fenség nincsen,

rimcsilingeléssel remekelni

!

Pallos.

EGY VIRGINIAI LEÁNY.
— Eredeti beszély az amerikai polgárháborúból. —

Irta ; Pékár Gyula.

(Folyt.)

«Nos Bill», szólalt meg végre a veres

kapitány, «jó hogy anyád, — a tejó anyád»,

(és e szavaknál Carlton a szoba tetejére te-

kintett s egy sóhajtással fejezte ki mély ér-

zését) «kit én már fiatal korá .... korom-

ban is igen tiszteltem
; jó, hogy ö rám bizott.

Fin, te még nem ismered a virginiai lányo-

kat, és a mint láttam, ez a Miss Maude ne-

ked nem volt ép ellenedre. Ezek ám nem

olyanok, mint a ti éjszaki lányaitok®. E sza-

vaknál a kapitány kezefejére támasztotta ar-

czát s pirosló brérl azt lehetett következ-

tetni, hogy egyszeriben ers kaczagási roham

vesz ert rajta.

Dunwoodie fölegyenesedett az egyik b-
rönd melll s kérdleg nézett a kapitányra.

«Hogy érti azt, én tudtommal semmi

ostobaságot sem csináltam, legalább eddig?®

^ Eddig — úgy van fin, igazad van, ed-

dig még nem lehetett, hanem azután, ha, ha,

— egy hajszálig magamra ismerek benned!®

8 Carlton szemei majd kidltek a nevetéstl,

s homlokerei egészen kidagadtak. Végre fel-

állott és az ágyhoz támaszkodva hamis mo-

solylyal nézte a rendezked fiatal embert.

Dnnwoodie megfordult s meglátva a ka-

czagó kapitányt, szintén elmosolyodott. Aztán

komolyabb arczot öltve kérdé:

«Édes Bob bácsi, mondja csak, hogy van-

nak a századok elosztva. Az ezredes —

»

«Az ezredes, fiam® szólott Carlton szin-

tén komolyan, «itt van a szomszédban
; jó,

hogy eszembe juttattad a dolgot. Ma este

még át kell egy pár virginiai térképet tanul-

mányoznunk. Most pedig megyek át egy

szóra az ezredeshez®.

A kapitány sarkantyúi csengése közt

kiment a folyosóra, honnan nemsokára ud-

varias bókjai hangzottak be, a miket egy

csinos szobalányra pazarolt. Dnnwoodie el-

mosolyodott erre és megállván a szoba kö-

zepén, körülnézett, hogy maradt-e még valami

rendezetlenül. Aztán leült az asztal mellé s

papirost és tintát véve el, levelet akart irni

anyjának hanem elméjén különböz
gondolatok jártak keresztül-kasul. «De hát,

hogy is jutottam én ehhez?® kérdé önma-
gától tiszti egyenruhájára s francziás sipká-

jára tekintve. Bizony meglehets furcsán.

AVilliam alig végezte be egyetemi nevelteté-

sét, mikor a lappangó ellenségeskedés a Dé-

liek és Ejszakiak közt kitört. &Fiu, nézz

rám!® szólott egy délután beállítva hozzá

Carlton kapitány, rámutatva újdonatúj kapi-

tányi egyenruhájára. Willíam rá nézett. «Bill»,

folytatta Carlton, «neked velem kell jönnöd,

mi együtt fogunk harczolni. Dédnagybátyád

Germantownnál esett el
;
hazájáért küzdött s

neked méltónak kell lenned hozzá®. Bili nem
volt heves természet fiú, legalább eddig he-

vesebb érzelmei nem törtek felszínre, s így
nyugodtan meggondolva a dolgot, még aznap

kezet adott a kapitánynak, most csak any-

jánál kellett a dolgot kiküzdeni — és még
egy valakinél William lelkesedésében

majd hogy meg nem felejtkezett arról a ked-

ves, szke Harrietrl, kivel még gyermek-

korukban mintegy eljegyezték. Hanem hát

háborús idben a viszonyok hamar változnak.

Harriet Dnnwoodie eltávozása alkalmával

nem volt a városban és igy a fiatal ember

csak egy vidor levélben tudatta vele kato-

nává lettét. A többit az édes anyjára bízta.

A hadseregek összeverdtek az Unió váro-

saiban
;
szinte a föld alól termettek azok el

és Dnnwoodie Carlton befolyása alatt csak-

hamar lovastisztté lett. Azok az apró csatá-

rozások Lee elöcsapataival megférfiasitották

a kollégiumi növendék szivét
;
vonásai er-

teljesebbekké lettek s Carlton gyakran mon-

dogatta bajtársainak szbecsavarodott baju-

szát pederve : « nézzétek barátim, — láttatok

már ilyen fiút, mint ez? Olyan mint a déd-

nagybátyja az ebédli arczképen
;
az is olyan

vitéz volt, a mint a firkászok írják — az is®,

— s itt köhögés fog'a el a veres kapitányt,

mert érezte, hogy valami bolondot akart mon-

dani — « tehát azt akarom mondani, hogy

igen fiatal korában halt meg. Mondják, hogy

huszonegy éves lett volna®. — «S tudod-e,

Carlton, hogy miért veszett el olyan gono-

szul szegény Dnnwoodie rnagy?® kérdé egy

ily alkalommal Smyth, egy középkorú tüzér-
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százados. — «Nos?» iiiorgá Carltoii fogai

közé szorított szivarszipkája alól. — «Eg}^-

szerüen egy szerelmi kaland miatt : a vitéz

rnagy egy gyönge pillanatában föltárt némi

titkokat egy csinos leánynak, kibe táborozás

közben beleszeretett. Hanem a csinos leány

nem volt olyan magasztos lelkület, mint a

milyennek az rnagy képzelte, — és szépen

elárulta a titkokat az ellenségnek. — Az
angolok megtámadták az rnagy csapatját,

ki oroszlánként küzdött
;
hanem mindhiába.

]\Iikor golyótól találva lerogyott, a katonák

zokogó csinos lányt láttak hozzárohanni, ki

Dimwoodiere borult és vérz sebét a maga
keblével szorította le».

«Egész romantika», jegyezte meg az ez-

redes, ki idközben szintén a tisztek köréhez

csatlakozott.

«Nem, ezredes ur», folytatta Smyth, «ez

valóság. — E pillanatban egyszerre lövés

hangzott át az angolok csapatjából, s a lány

örökre elnéuailt elárult kedvese holttestén.

Az az angol tiszt ltte le, kinek Dunwoodie

titkait elárulta, s ki az ilyen érzékeny szív-

vel biró kémeket nem szerette »

«Bob bácsi*, kezdé e szavaknál mély

hangon az eddig észre nem vett Dunwoodie

William a tisztekhez lépve, «mért nem mon-

dotta ezt el nekem azeltt?* Az ifjú arcza

meglehets komoly volt.

«Fiacskám», szabadkozék látható zavar-

ral a kapitán}^, ki, tudja az isten miért nem
szerette, hogy a fiatal ember végighallgatta

se szomorú esetét. — « Fiacskám, — Smyth

urtól hallom most elször. Hanem, — hát —
hogy jösz te ide? Eddig észre sem vettünk?*

A tisztek mind furcsa csodálkozással

néztek a fiatal emberre, ki egy tréfával el-

ütve a dolgot, másra terelte a beszédet. Ha-

nem a történetet azért nem felejtette el

A fiatal tiszt befejezte anyjához

intézett levelét. De e mellett kisebb borí-

tékba más levelet tett
;
a borítékba ez volt

Írva: «Harrietnek». Ezt aztán anyja levelé-

hez mellékelte és becsengetve szolgáját, a

vaskos borítékot átadta neki azzal a meg-

bízással, hogy adja fel a postára.

A verandára lépve Carltont és a höl-

gyeket találta ott.

«Ime, Mrs Harrison», szólott a veres

ábrázatu kapitány, « nézze, milyen ellenségek

vagyunk mi ! Föltárunk ön eltt minden tit-

kot. Elmondtam önnek hadseregünk egész

szervezetét — mindent — mindent)).

Dunwoodie végig nézett a társaságon.

Mrs Harrison látliató kedvteléssel hallgatta

a kapitányt, mig Maude, komoly szemeirl

Ítélve, nagyon élesen figyelhetett minden sza-

vára. Béllé nagy fekete Angora macskával

játszadozott. Dunwoodie leült az asztalhoz

Maude mellé, mivel csak ez az egy hely volt

már szabad. A tisztek vidoran beszélgettek.

Carlton beszélt a texasi hadjáratról, Pierce

tábornokról és általában a katonai életrl.

Mrs Harrison nagy érdekldéssel hallgatta

ót, s végre felkiáltott

:

«De istenem, minek is verekednek az

emberek mindig, mikor szép békességben ma-

radhatnának együtt)). S e szavaknál egészen

elbámulva mosolygott a kapitányra. Dunwoo-

die és Maude egy ideig szótlanul ültek egy-

más mellett. Végre Maude oda szólt Bellehez:

«Nos, kiképezted-e már egészen azt az an-

gorát?* Erre Dunwoodie is oda fordult és

valami megjegyzést tett, mire a lány felelt;

szó szavat követett és igy csakhamar k is

beszédbe eredtek. Maude egész fesztelenül

beszélgetett a fiatal tiszttel és egyes meg-

jegyzésnél egész nyíltan függesztette nagy

szemeit Dimwoodiere, úgy hogy az utóbbi

meglehetsen zavarba jött. A piruló puritán

hölgyek után ez meglepte a fiatal embert —
s talán jól is esett neki.

Maude elvette Béliétl az angorát és

kissé félrefordulva ölébe tette és egy piios

szalagot csokorra kötött a nyakán. Dunwoo-

die hozzáhajolt és kedvteléssel nézte. Mikor

a csokor kész volt, Maude hirtelen megfor-

dult s elébe tartva az összegemolyodott macs-

kát, megint rá nézett nagy szemeivel.

«Ugy-e szép?» mondá vidoran és aztán

a földre dobta a macskát.

Pillanatnyi csend állott be. Dunwoodie

a házra nézett: «mily kellemes lehet önök-

nek itt lakni!* szólott. Ezután pár minden-

napi megjegyzés következett, mintegy be-

vezetésül a kevésbé konvenczionális társal-

gáshoz.

«Ön szereti a természetet, miss Harri-

son ?» kérdé egyszerre Dunwoodie némileg

bátortalanul.

«Igen», válaszolt Maude és megfogta a

j

mellette álló Béllé kezét, annak ujjaival ját-

I

szadozott. «A lovaglás vitt rá. Én szenvedé-

I lyesen szeretem a lovaglást. Az önök éjszaki
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hölgyvilágában ez nem dívik anynyira,

ugy-e?»

«Bizony neni», szólott Dimwoodie. E
pillanatban félbeszakadt a Carlton és mrs

Hamson szakadatlan beszélgetése és a ka-

pitány kedélyes arczával Maudelioz fordult.

«Miss Hanison, ön valóban beillik az

amazonok közé. Lásd fiacskám* folytatta

Dunwoodieliez fordulva, «ilyenek a virginiai

leányok. Otthon majd elmondhatod*.

Maude azalatt legyezjével játszadozott

s szórakozottan mosolygott.

A virginiai est minden illatárama elö-

omlott a ligetbl és a verandát kis paradi-

csommá változtatta át. A fák alaktalan sötét

tömegeit a hold ezüst világa kezdette el ta-

golni és festi részleteket tüntetett föl. A
társalgás fonala kezdett meg-megszakadni,

majd a vendégek jó éjszakát kívánva vissza-

vonultak.

Dimwoodie s a kapitány kinéztek abla-

kukon az udvarra. Nemsokára megjelent azon

Maude.

«Nézd csak fiacskám*, mormogta Carlton,

<ez az érdekes leány most megy ki lova-

golni*.

És csakugyan, pár perez múlva a vas- i

deres kibontakozott az istálló homályából.
|

Maude kecsesen megsarkantyuzta lovát. — i

« Willy, hopp !» s a ló áttermett az alacsony

akaczia-bokrokon és csakhamar eltnt a sötét

ligetben.

II.

«Willy, hopp!* E szavak költötték fel

másnap reggel Dunwoodiet. Nem hangzott

pedig más ajkakról, mint a Carlton kapitány

ajkairól, kinek arcza egész kivereslett a

fehér párnák közül.

« Willy, hopp!* kiáltott a kapitány még

egyszer és egy cigarettere gyújtott. « Átko-

zottul alszik*, folytatta, de e pillanatban

William megfordult ágyában és csodálkozó

arczczal nézett a kapitányra.

«Nos, fiacskám, mit bámulsz ?» kérdé a

kapitány kedélyesen kaczagva.

« Bácsi, ön kiáltotta azt, hogy « Willy,

hopp!*

« Persze*.

«Ah, istenem*, szólott Dimwoodie s be-

hunyta szemeit, mintha folytatni akarta volna

azt a szép álmot, melynek hatása egész lé-

nyén meglátszott.

«Nos ?*

« Semmi*.

« Fiacskám, sohse búsulj, — csak azt

jegyezd meg magadnak, hogy — Virginiában

vagyunk*, mondá a kapitány jóakaró kacza-

gással.

Mikor a reggelihez mentek, az ordináncz

már várta Carlton kapitányt s levelet adott

át neki. A kapitány szétterpeszté lábait és

magasra felhúzva szemöldökeit, tréfás cso-

dálkozással olvasta át a levelet. Aztán ka-

tonás állásba vágva magát, Harrisonékhoz

fordult.

« Hölgyeim, a honfiúi kötelesség lova-

glás*, — de itt megakadt és a levelet ver-

deste kezefejével, «söt, azaz hát, nekünk, fáj-

dalom, ma déleltt el kell mennünk az ezre-

deshez. Tehát a viszontlátásra*, és ekkor

mélyen meghajolt mrs Harrison eltt. Dun-

woodie Maiidéra pillantott s aztán boszúsan

nézett a levélre. A leány véletlenségböl e

vagy szándékosan, — de egy virágot tzött

hajába s eközben termetének gyönyör ará-

nyai egész pompájukban láthatóakká lnnek.

Mikor elvégezte a virág betzését, karjai ha-

nyagul estek le és a leány kissé gúnyos mo-

solylyal nézett a fiatal tisztre, ki zavaro-

dottan követte az eltte haladó kapitányt.

(Folyt, köv.)

HÁEI JÁNOS ILIÁSZA.

rta: Seress Imre.

(Folyt.)

Vm. ÉNEK.

Hattyukeblü Hére Olympnak tetején,

Szétjártatá szemét a harcznak mezején.

Megismeré Neptunt, tengeristen bátyját,

Pedig jaj, ha Zeusz szemei meglátják !

Finom cselt azért is íorrala fejében,

Hogy megcsalja Zeuszt Ida tetejében.

Sietve kifzte és hamar a tervet.

Egy szökéssel hálóteremében termett.

Hitta esengetyvel sok szobaleányát,

Adatta magára menyasszony ruháját.

Hej, remek is volt az, bár egyezer éve.

Hogy nem hordta immár hattyukeblü Hére.

Hosszú éjfélhaját felsütteté aztán,

Ökölnyi gyöngyöket közéje akasztván.

Keblét összefzte karcsú szép fzvel.

Övezte derekát brilliántos övvel.

Szép sugárzó fény gyöngyös fülbevalót

Tn kicsiny fülébe, szint’ gyémántból valót.

Karpereczet kettt, diadémet fényest.

Pompás aranyórát, arany Iánczczal ékest.
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Kaczéron kezébe legyezjét vette,

Csábos kacsintással magát legyezgette,

Hamisan e mellett tükrébe mosolygott,

Tízszer is, húszszor is eltte megforgott.

Keszkenjét végül illattal öntözé,

Kiméne azután az istennk közé.

Elbámulva azok rája tekintettek,

Trigyl pillantást sokan rávetettek.

De hóbeklü Hére egyikhez se szóla,

Csupán istenasszony Vénuszhoz fordula

:

Kedves sógorasszouy, áldja meg az isten,

Kis rövid kéréssel én magához jöttem.

Nem sok a mi kéne, csak nehány cseppecske,

Melytl olyan szép lesz asszony, lány menyecske

Az a bvös nedv, mely ifjitja az arczot.

Himlhelyet mulaszt, eltávolít karczot, \
De st még redt is, mert minek tagadjam.

Százezer esztend elrepült már rajtam.

Es magán is, édes sógorasszony lelkem,

lm ! ma fürteim közt egy sz szálat leltem !

Az igaz, nem többet, menten ki is téptem.

Ha Zeusz meglátná, több se kelTne nékem

!

Kedves sógorasszony, egy ilyen szert adjon.

Tudom, van magának, ne is haragudjon.

Mert hát hogyan volna másként lehetséges.

Hogy úgy néz ki most is, mint a ki húsz éves ?

Mint ifjú leányé, arcza most is ollyan.

De sok szépségeit minek elsoroljam !

Csak egynéhány cseppet e finom cseppekbl.

Meghálálom egyszer, meglássa, szivembl.

Hogy mi a szándékom, titok az se légyen.

Köztünk asszonyok közt bizony ez nem szégyen.

Nagy Tündérországnak ifin királya.

Meghívott Zeusszal a ma esti bálra.

Nevetve szólt Vénusz, szépség istennje

:

Adok sógorasszony, ha nem szól felle.

Senki meg ne tudja a nagy menyországon.

Százévig az eset forogna közszájon

!

Szólt s Hére istennt lakába vezette,

?2gy titkos fiókból szereit kiszedte.

Volt ott ezerféle szörp, olaj, nedv, viz, por.

Szappan, pirositó, iskátula, rizspor.

Megtalálta bajjal köztük, mit keresett,

S Hérének arczára dörzsölt egy keveset.

Varázsszer is volt az, igazán tündéri.

Arczárói egyszerre eltntek redi.

Mint ifjú leányé, piros lön szépsége,

Ugrált örömében Zeusz felesége

Tízszer is, százszor is megköszönte szépen,

Nem vala hasonló hozzá a nagy égben.

Vette aztán útját Álomország felé.

Hamar el is érte, nem sok kellett belé.

Furcsa vidék volt az, valamennyi népe

áludott szünetlen reggel, este, délbe’.

Üég az ételt is csak úgy álmodva ették,

Uva jártak-keltek, dolguk úgy végezték,

ruk és királyuk a hatalmas Álom,

ludt azonképen trónusán, az ágyon.

4t iszonyú sárkány rt eltte állott,

1 aludt mindkett, szintúgy a lakájok,

fen, hogy ebédel, a király álmodta,

Síére istenasszony a kezét megfogta.

Hatalmas nagy Álom, szólt vala hozzája.

Kinek isten, ember, elalszik szavára

;

Hozzád jövök ime nem nehéz kéréssel,

Megadni, remélem pillantást se késel.

Akarom, nagy Zeuszt még ma elaltassad.

Föl ne is ébredjen, mig hajnal nem hasad.

Szólt vala, de Álom hatalmas királya,

Aluvása közben csak fejét csóválta.

Lehetetlent kívánsz, királynéja égnek.

Nem parancsolok én nagy Zeusz szemének,

Mert akkor alszik , mikoron akarja.

És fölébred akkor, mikor kedve tartja.

St még Zeusznak van hatalma felettem.

Parancsszózatára rögtön föl kell kelnem.

Hattyukeblü Hére boszúsan kiálta

:

Nem jól értettél meg Álomhon királya.

Tudom hogy Zeuszon nem fog ki hatalmad,

De hát mire való a por, mely elaltat?

Egy iskátulyával vagy kettvel adnál.

Viszont a mit kívánsz bármit érte kapnál.

Álomnak királya, mikor ezt hallotta,

A baloldaláról átfordult a jobbra.

Egek királynéja, ez még lehetlenebb,

Álomport Zeusznak ? ólak, intlek, ne tedd !

Elször hogy adtam, ezeltt száz évvel.

Jöttél szintén hozzám egy sötétl éjjel.

Emlékszel, mikoron szép földi levente

Szeretd titokban fönn vala a mennybe',

Hogy Zeusz ne lássa, megitattad borral.

Keverve a nektárt álmositó porral.

El is aludt szépen, s vigadtatok ketten.

Ámde szerelmetek vala telhetetlen.

Nap, nap után múlott, nagv Zeusz fölébredt.

Vágott maga körül irtóztató képet.

Szép ifjú lovagod fülénél megfogta.

És a magas égbl a földre ledobta.

Szörnyet is halt volna a szegény legottan.

De nagy szerencsére a tengerbe pottyant,

Nem messze a parttól, és kiúszott szépen

;

De magad is tudod, hát minek beszélem !

Száz évig emiatt Zeusz haragudott.

Elválasztva ágytól s asztaltól voltatok.

És java most jött csak, én is majd megjártam,

Soká leskeldött nagy Zeusz utánam.

Csak a sr éjjel mentett meg elle.

Ne kisérts istenn, mert én félek tle

!

Liljomkaru Ilére félele szép szóval

;

Ne tördjél Álom, te a haragvóval.

Hogy aludt el Zeusz, meglád, meg se tudja.

Gondom lesz, hogy álmát édesen aludja.

Nem is megyek addig, mig nem adod, innen,

Aztán nem kívánom, mint a múltkor, ingyen.

Gyönyör Piroska, els szobalányom.

Kire már száz éve vágyakozol, látom.

Legyen a tied most, ha megteszed, érte.

Sok fiatal isten pedig kezét kérte

;

De oda nem adtam a gyönyör lánykát.

Pedig Neptun öcsém s szent Péter kívánták.

No áll-e az alku. Álomhon királya ?

Szemedbl olvasom, hát kezet is rája

!

S a hatalmas Álom, csodája csodáknak.

Alig hogy meghallá csak nevét a lánynak.
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Szemét fölnyitotta, st még föl Í3 ébredt,

Kezét megragadta a nagy istennének.

Egek királynéja, higyjek-e szavadnak,

Oh, még egyszer mondjad nevét ez angyalnak.

Enyém szent Piroska ! avagy álmodtam tán,

Oh, minden poromat é te odaadnám.

Hiszek én szavadnak és az alku álljon

Nem egy skatulya por, tied érte : három !

De elbb esküdjél a magas egekre,

.Meg nem vallód, a port ki adá kezedbe.

De ne is az égre, ne Zeusz nevére,

Plsküdjél meg inkább a pokol tüzére !

Szólt, s isteni Hére két ujját emelte,

Esküvék ; Gyehennán száradjon ki lelke,

Ilahogj^an kiköppent csak egy árva kukkot

!

.álomkirály erre trónjáról fölugrott.

Selyem lepedjét íölhajtotta ágyán,

Végig kotorászott arany szalmazsákján,

S rejtekéböl annak kihúzott azonnal

Három iskátulyát vigyázatos gonddal.

Liljomkaru Hére gyorsan a port vette.

Diadallal hattyukeblébc rejtette.

Elhagyá repülve az .álomországot,

S tiz pillanat múlva Ida alján állott

Kézi kis tükrébe még egyszer benézett,

Igazitott íürtjén és Zeuszhoz lépett.

A hatalmas isten, mikor jönni látta.

Szívdobogást érzett s bámulva csodálta.

Ilyen ifjan, szépen, ezer éve épen,

Hogy látta s ölelte ifjúi hevében !

Mindenlátó szeme hinni sem akarta.

Csodálkozásában csak fejét vakarta.

Csak nem álmodom tán, gondolá magában,

Ez a feleségem, de leánykorában.

Pedig régen volt az, olyan nagyon régen,

A hány éve, csillag sincs annyi az égen !

így tndött Zeusz és ntt bámulása.

Egyre hangosabb lön szive dobogása.

Nem állhatta végül és föl is kiáltott

:

Te vagy az galambom vagy tüneményt látok.

Isten hozott kedves feleségein, lelkem.

Vajh, hová indultál ilyen nagy melegben?

Hamiskás mosolylyal Hére szólni kezde.

S kipirult orczáját kaczéron legyezte :

Kedves férjem uram, menyország királya,

Tán elfelejtetted, mit Ígértél mára.

Készülj is azonnal, mivel jöttem érted,

Hisz a tündérbálba eljönni Ígérted ! ?

Hatalmas nagy Zeusz igy szólott felelve :

Kedves feleségem ráérünk mi erre

!

Hálózni ki látott a kánikulában ?

Lesz még farsang, bál is, itt a menyországban.

Jer karomba inkább, hadd öleljelek meg.

Hajtva fm halmára hattyukebelednek.

Oh, hog) eszem azt a bíboros kis szádat,

Jer hát közelebb, hisz szeretlek, imádlak.

A föld kerekségén, sem a magas égben,

Nincs fogható hozzád bájos ékességben.

.ler közelebb Hére, halld, mint dobog szivem,

Hiszen szerettelek én eddig is híven.

Hamiskásan Hére kacsintott szemével

8 ajakát Zeusznak befogta kezével ;

Nono, kedves férjem, nagyot füllentettél.

Mintha nem is tudnám, hogy mást is szerettél.

Hát mikor Ixion király feleségét

Titkon elcsábitád a bájos Iszménét?

Háromnegyed évre fiat szüle néked,

Pirithoos Jánost, harczban nagy vitézét.

Vagy mikor Danaét, egynéhány száz éve.

Viharos éjjelen fölhoztad az égbe ?

Hisz ettl született Perszeusz Pál fiad.

Maga szép Danaé meghalt szégyen miatt.

Hát Fnix leányát, a tündér királyét

:

Hét országot adtál egyetlen csókjáért

!

De hosszú volt a csók, ölelés járt véle,

S elfonnyadott a lány, nem sokáig éle.

Csak a miglen tled Minosz fiát szülte,

Haragjában apja koldulni is küldte.

Gyönyör Szemele szeretd volt szintén,

Kedvesebb akkoron százezerszer, mint én.

Radamanthusz ettl született titokban

;

Bámulsz, honnét tudom ezt nálad is jobban ?

De még ez se minden, hát a kis Alkraéue,

A ki Herkulesnek volt édes szüléje

;

Hát még szent Dorottya, és Letó, a nymta . . .

Hej, nem sokat voltál az én karjaimba’

!

Szem’-szája Zeusznak minderre elállott.

Fölugrott boszúsan s menydörgve kiáltott

:

Honnét tudod asszony, szólj, beszélj, ki mondta,

Avatni merészl ki volt a titokba?

És magamra mondom, ki úristen vagyok.

Feje fölött napom tovább nem is ragyog

!

Kedves férjemuram, Héi'e válaszolta.

Te magad beszélted, még pedig álmodba’.

De régen volt mind ez, száz (talán több) éve,

Mostantól közöttünk szent legyen a béke.

Nem is azért mondtam, hogy szemedre hányjam.

Nem is azért jöttem, mulassunk a bálban.

Tudd meg dics Zeusz, ég királya, férjem,

Mai nap van ezer esztendeje épen.

Mikor az Olympon nagy esküt esküdtünk,

Te férjuram, és én feleséged lettünk.

Egy ezer esztends jubileum van ma,

Nászruhámat azért öltöttem magamra.

Méltóan e napot nagy Zeusz üljük meg,

Karodon az égben lássanak bennünket.

És mulassunk együtt régi vidám kedvvel,

Ürítvén poharat tele gyöngyös nedvvel

!

Hére istenasszony szólt ily furfangosan,

S Zeusz szive újra dobogott hangosan.

Bizonya igazad van, már alig emlékszem,

Ezer év nagy id, de ma nagy nap lészen.

Valamennyi isten a magas Olympon,

Akarom, e hírrl még ma estig tudjon.

Lakoma, vendégség szóljon hét országra,

Sógor, koma, rokon, mind jöjjön el rája.

De elbb magunk közt csendben ünnepeljünk.

Örömet egymásban, mint azeltt leljünk.

Csókot hát feleség, jer karomba édes.

Hej, most is olyan vagy, mint a ki húsz éves I

így szólt a nagy isten, mennyek fejedelme,

Dús, terített asztalt elébe teremte.

Százféle jó étel, kedvesek szem-szájnak,

Legyen ! szózatára elttük va Iának.
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De Hére istenn két pohárt, aranyost,

Megtelte szinültig és gondola : Na most

!

Ügyesen keblébl a port elvonta,

Édesen karjával Zeuszt átkarolta.

S belécsente a port saját poharába.

És a míndentlátó nagy isten nem látta.

Fölemelte ekkor gyöngyöz poharát

:

Igyunk dics Zeusz, te reám, én reád

!

Adja az ég érnünk még sok ezer évet,

Áldás, békességben, te velem, én véled.

S mint ezer év eltt, poharat cserélve,

Fenékig üritsük egymás szerelmére

!

Szólt s tetszett Zeusznak a különös ötlet,

Sok poharat aztán még összeütöttek.

De hatalmas Zeusz tizediktl fogva

Le-lebunyta szemét, nehezen pislogva.

Tizenötödiknél már szólni sem tuda.

És a huszadiknál aludt mint a duda.

Ott hagyá most Hére nagy Zeuszt sietve.

Görögök hadához sebes útját vette

;

Öntött sziveikbe akkora kurázsit.

Hogy nagyobb vitéz lett egyik, mint a másik.

Trójai Szatrioszt, a ki volt ezredes,

Sámson erejérl hires, nevezetes.

Megrohanta Ajasz, magát rávetette,

S úgy levágta fejét, hogy észre se vette.

Dioméd pediglen háromszinü zászlót

Ragadott s Trójának tetejére mászott.

És kicsinyke hijján diadalt ült, fényest.

Eltette ezer száj vitéz Diomédest.

(Folyt, köv.)

A JULES VERNE-FÉLE IRÁNY
REGÉNYIRODALMUNKBAN.

— Jólioi Mór. Belsics Gusztáv. —
(Folyt )

Eddig tart a regényben az, a mit me-

sének lehet nevezni, mert a mi ezentúl kö-

vetkezik, azt vehetjük lehetnek vagy lehe-

tetlennek, a szerint, a mint hiszünk vagy

nem abban a jöv században föltalálandó

repül gépben, a mit Jókai leirt. Ez megint

lényeges szerkezeti hiba. S e tekintetben

nem segit a pszichológia, sem semmi nemit

logikai okoskodás
;
mert tisztán a fantáziára

épit és pedig oly nagy hittel, mintha a leg-

szilárdabb talajon érezné magát. Mihelyt

pedig a regény hsének szereplése megsznt
olyan lenni, mely a valóval vagy a nagyon

valószinüvel megegyezzék, a regény is meg-

sznt regény lenni. Ezzel együtt az esemé-

nyek sorozata is megsznik összeíüggö láncz-

szemsorozatot alkotni, csak egymás mellé

tett szemekbl álló láncznak tnik fel, mely

képzelhet ugyan egésznek, de csak is kép-
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zelhetö. Ezzel együtt jeleztem azt a határt,

a mit a regényirónak át lépni soha sem sza-

bad. Azontúl a mesék országa következik,

jnelynek folytatása csak az álomban lehet.

Az emberiség hivatása pedig, mint ezt több

ezer éves múltja bizonyltja ezzel épen ellen-

tétes. De regényben még e jeleztem határ is

tág. Az a határ ez, a meddig csak egy líri-

kus költ eraelkedhetik; regényköltöuek leg-

feljebb elnézzük, a nélkül azonban, hogy va-

lami rendkívüli kegyet gyakorolnánk, ha

különben egy vagy más tekintetben kielégít.

A lirai költ is bejárja fantáziája segélyével

a végtelent, s dalai varázsával akár a hetedik

égbe felemel, de czélja csak is a gyönyörköd-

tetés s nem követel meggyzdést, hitet, mig

a regényben épen azért válik végtelenséggé,

mert a realiter nem létezt akarja létez

gyanánt elfogadtatni. Épen azért hatása is

csak pillanatnyi; gyönyörködtet, a mennyi-

ben szemkápráztató képek gyors váltakozása

gyönyörködtethet, de egész valónkra nemesit

hatása nincs, ép annyira nincs, mint egy

bvész eladásának, kinek mutatványait el-

ragadtatással, a legodaadóbb figyelemmel néz-

zük, de végre is arra a meggyzdésre ju-

tunk, hogy az egész nem más mechanikai

ügyességnél.

A i'egény II. részének rövid tartalma ez :

Oroszországban az uralomra vergdött uihi-

listikus köztársaság feje Sássá asszony. Poli-

tikájával úgy összebonyolitja Európa s Ame-

rika államait, s ez nagyon ügyesen van szve,

hogy azok nem hogy segélyére nem mehet-

nek az általa megtámodott Magyarországnak,

hanem egymás bajától vele még csak tördni

sem érnek rá. Sássá asszony nyolezvanezer,

léggömbön repített huszárral kezdi meg a

támadást. Bécs alá megy s a vái’os az össze-

lövetéstl tartván, megadja magát. Az oroszok

körül veszik Krakkót, hol kétszázezer honvéd

áll. Az orosz tábornok egy anastatert bocsát

fel, mely romboló m ha leesik, Krakkó meg-

semmisül. Dávid azonban, ki el volt készülve

e hadjáratra, aörodromjával felfogja az anast-

atert és a két tábor közti üres téren rob-

bantja fel. Akkora vihart, földrengést idéz

el, akár az Ítélet napja, s akkora rémület-

tel tölt el embert, állatot hogy azok e miatt

harczképtelenné válnak. Czenstochowot, hol

az orosz hadjáratra szükséges pénz és élelmi

szer volt elhelyezve, elfoglalja. Ezalatt Sássá

asszony Bécsben a nemzeti bankból kirabolja
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az igazi erezet s jiapirt s hamisat veret he-

lyébe. Az érczet ágyuknak önteti s úgy vo-

nul ki a városból. Dávid, ki ezeket az éjjel

folyó készüldéseket aerodromjáról megleste,

útját állja egy völgyben s nagy vizáradással

megadásra kényszeríti Sássá asszonyt. Sássá

Pestre küldi Mazrurt, ki ott iszonyú veszte-

getések árán az oroszokra nézve nagyon

elnyös békét köt, mert a király mit sem

tudott a gyzelmekrl. A többi közt benn van

az is, hogy a Krakkóban lev kétszázezei'

honvéd számzetik a Duna deltájára. Ezt a

földet Dávid haszonbérbe veszi Sassátói.* Itt

alapit egy uj államot. Kereskedelmi állam ez,

mely megsemmisítéssel fenyegeti az eddigi

kereskedést s bár a világ esküszik ellene

össze, a gyztes Dávid marad. Dávid felfedezi

a magyarok s hazáját s ezek segélyével s

e nép fehasználásával tízezer fnyi aiirodrom

sereget állit elé. Erre nagy szüksége is van.

Severus, kit Sássá asszonyhoz küldött volt,

hogy tle Unalaszka szigetét megvegye, mert

a «Gyilkos tavában lev anyag az ichor el-
|

állítására fogyatékán van s egyedül csak ott

található, rjöng szerelmi pillanatokban el

árulja a titkot és Sássá asszony is állit ki

ily sereget. Az oroszok újabb hadjáratát Dá-

vid a Dunának Kintsemben készült iszonyú

vas lemezekkel való feldugásával s kiárasz-

tásával megsemmisiti
;

szintigy jár el az

aerodrom hadsereggel is, mert ezek harczkép-

telenné tevéséhez szintén csak Dávid értett.

Dávid a maga aerodromjával elfogja a Sassáét.

Ez kiugrik. Severust sa késbb rablóvá lett

Mazrurt szintén elfogja s Afrika vadonjaiba

teszi le, hol fenevadakkal viaskodva pusztul-

nak el.

A mi még ezután következik, az még

ezzel sincs összefüggésben. Képek tarka ve-

gyülete, melyekben igen sok gyönyörködtetve

leirót találni, de semmi olyast, mi egy re-

gény keretébe illeszthet volna. Vagy tán nem

mint regényt kell Jókainak e müvét tekin-

teni ? 1

Ha a regényben tárgyalt eseményt te-
!

kintjük, másnak nem is vehetjük. A jeleztem
|

els részben nem is lehet a regény meséje,

az események fejldése ellen semmi kifogás.

De már a tartalmilag röviden elmondott má-

sodik részben igen, mert oly helyzetbe jut a

hs, mely az esemény tovább fejldésére

rendkivül horderej, melybe csak a véletlen

folytán jut s csak is a véletlen folytán me-

nekül ki belle. Egykor ugyanis Ázsiában

kigzölg naphta-források fölött repkedett

nagyon közel a földhöz, ez megsemmisítette

a villany erejét, a libeg lapátok megszn-

tek mozogni, végre egészen elálltak s a gép

nagy gyorsasággal fúródott a földbe. A hely,

a hol ez történt a magyarok s hazája : Kintsen.

Ez által Dávid a villamosság megsemmisit

eszközét találja fel. Véletlen találta tel a

magyarok shazáját; a véletlen okozta, hogy

oda nem veszett, mert ha közelében játszó

lányok nincsenek, meg nem menti senki
;
vé-

letlen okozta, hogy annyi ezer munkáskézre

tett szert, melyek híjával el nem készíthette

volna amaz óriási lemezeket, melyek segélyé-

vel föltl tötte s kiárasztotta a Dunát, meg-

adásra kényszeritve ezáltal az orosz hadsere-

get ; a véletlen okozta, hogy a naphtának az

aiirodrom mködését megsemmisit erejére

rá jött, s hogy megsemmisitette az orosz

aiirodrom sereget — s abból az egy véletlen-

bl kifolyó események sorozata hozta létre a

világbékét. Sássá asszonynak elpusztulása,

Mazrurnak és Severusnak bünhödése mind

olyan, melyek a mben csak is mint regényben

szerepelhetnek. A többi képre kép; gyönyör-

ködhetünk bennük vagy bámulhatjuk, de

semmi aesthetikailag szépet nem találunk. A
csodás kivül esik az aesthetika határain.

A repül gép feltalálása már régóta fog-

lalkoztatja az emberi elmét. Az e részben

tett kísérletek nem voltak kielégítk. A leg-

els minden tekintetben kifogástalan ily gép,

mely a czélnak meg fog felelni, gyökerestl át-

fogja alakítani az egész világ társadalmi éle-

tét. Hogy mily irányban ? Elnyös vagy hát-

rányos lesz-e az emberiségre ? Ennek eldön-

tése idöeltti, vagy legalább is nem sokat

ér okoskodásokra ad tárgyat. A jelen be-

nyomása alól nem menekedhetünk meg any-

nyira, hogy elfogulatlanok lehessünk. Az

emberiségben vetett hitünktl függ az egész.

Jókai e regénye szerint a lehet legjobb

eredménye lesz; csakhogy ez a jó eredmény

a földterület igen csekély részére van ki-

árasztva. A fszerepet Ausztria-Magyaország

és Oroszország játszszák. Oroszország politi-

kai inteheziójának megsemmisitése van fel-

használva a világbéke létrejöttének alapjául.

Csakhogy ily irányú mben még igen sok

t egyébbel is kellett volna számolni az Írónak.

Nemzetiség, vallás, vagyon, rang, hatalom

stb. mind oly kérdések, melyek ily fontos
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találm-.iDy által kétségtelenül gyökeres vál-

tozáson mennek át. Mindez pedig nem csak

ez országokat illeti s érdekli, hanem az egész

földkerekséget, a mi pedig e mben nincs

megoldva. Az ily kérdéseknek aztán egész

sorozatát tehetni fel, a mi csak mind arra

mutat, a mit már emlitettem, hogy az ily

tárgy nem regénybe való. A véges elme nem

lát a jövbe, de ha egyszer mutattunk neki

belle valamit, akármily hamisak is azok a

képek, uj meg uj kérdéseivel zaklatni meg-

nem sznik. így a regényt lehetett volna

folytatni és szaporitani a kötetek számát, a

meddig csak tetszett volna, de kerek egész

azért nem lett volna, mint a hogy nem az

most sem.

Szerz sok olyan képet tár fel a jöv-

bl, melyek épen azért, mert nagy eszmék

megval sitóiul vannak feltüntetve, megérde-

melték volna, hogy behatóbban foglalkozzék

velk. Ilyen többek közt az emberevk meg-

térítése, elszoktatása ettl az undokságtól,

stb. A második millenium vége mintegy be-

fejezése mind e képeknek csak nagyjában i

s a távol messzeségében elvesz színekkel

van festve. Készleteire sok dicséretest mond-

hatnánk s az egésznek egységére sok kifogást

tehetnénk még, a mi mind azt bizonyítaná,

hogy nehéz problémákat venni fel regény

alapjául s ezeket tisztán a képzelet segélyé-

vel fejteni meg, czélhoz vezet nem lehet.

Mindaz, a mit a regényköltészetben tör-

vényekül elfogadunk, sokkal inkább közmeg-

egyezésen, mintsem egy minden tekintetben

elfogadható elméleten alapul. Nem mondhatni,

hogy hiányával volnának az efféle elméle-

teknek. Az angol, franczia, német, olasz iro-

dalom nem egy ilyen terméket mutat fel, de

olyat, mely a költi mfajok elmélete köré-

ben általános elismerésre, tekintélyre tett

volna szert, nem. A regénynyel, ezzel a ki-
i

válóan modern idk hskölteményével szem-
j

ben nagy nehézséggel járó feladat, majdnem
j

megoldhatlan
;

mint megoldhatlan minden

olyan költi mfaj elmélete, mely még fejl-

désben van, mely virágzása korát éli. Hogy
minden virág élvezhet gyümölcsöt teremjen,

túlságos követelés volna. A regény elméleté-

vel foglalkozó mvek épen ennél fogva nem
lehetnek kimeritöek. Az a bizonytalanság,

mely a regény származása, tárgya s elmélete

felöl régtl fogva megvolt, meg van ma is.

Innen van azután tárgyban a véghetet-

len változatosság, de egyszersmind túlkapás

is. Igaz, a regény kicsinyben maga az élet,

de az élet valóság, legyen ilyen a regény is.

A valóság alatt nem meztelenséget értek. Az

Író az élet hatása alól soha sem vonhatja ki

magát
;
de józan ész vezetése mellett fél-

szegségeitöl emanczipálódhatik. Ne a közön-

ség Ízlése, kapkodása valamely mfaj iránt

adjon irányt a költnek, hanem a költ a

közönségnek. Akkor sohasem fog az irodalom-

történész oly kórokat jelezhetni, melyekben,

mint Nisard kifejezi magát; «Ou a mis les

choses curieuses au-dessus des choses vraies».

Akkor lesz a regény lelket-szivet nemesít

olvasmány és nem egyszeren mulattató,

unalom z. Akkor nem j létre a Jules

Verne-féle regény. De itt egy újabb bizony-

sága a beható regényelmélet hiányának. E mü-

veket elvégre is kénytelenek vagyunk a

regénj^-nem körébe felvenni, bármi némü

névvel is jelöljük ket, vagy bármi némü

helyet is mutassunk ki számára; mert tudo-

mány nem készíti az elméletet a költ szá-

mára, de tulcsapongástól megóvhatja. Az e

fajta müveknek is van jogosultságok, mert

léteznek, mint a hogy volt a lovag- s késbb

a rabló regényeknek. Az irodalom történész

kénytelen számba venni, habár mint ferde

irány képviselit is. Szerencsés az iró, ha a

Verne-féle irányú regényben mind azt a bele

nem illt oly módon szövi meg, hogy azok

a viszonyok, melyek közt hse megfordul

humorosszinben tnjenek fel. Ilyen többé

kevésbé, mert határozottan nem az, «Az ott-

feledett matróz » Jókainak « Egész az északi

pólusig !» czimü elbeszélésében.

A mi ebben a mben a legérdekesebb

az a két els fejezet. Az els fejezetben el-

adja, hogyan jöttek rá a megmaradt kolbász-

ról egy társuk eltntére. A másodikban pe-

dig az van elbeszélve, hogy egy vadlud tol-

láira húzott hártyapapirra irt titkos Írást,

miután ez bejárta a világ minden nyelvészeti

akadémiáját, hogyan fejtette meg a «Hon»

szerkesztségében, a hova közszemlére tették

volt ki, az irodaszolga, kisütvén, hogy tu-

lajdonkép madárnyelven van írva s annyit

jelent; «Galiba Péter jégalatti naplója*.

Már maga a két bevezet fejezet eléggé

mutatja, hogy nem akar komoly lenni, a
további elbeszélés. Galiba sorsa az ébredés

után és földalatti viszontagságai épen nem
összeill folytatás és legkevésbé az a befeje-
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zés. Galiba végre sem menekül meg s a

menekvésrl lemondva, Írja meg naplóját. Az

Írónak regénye minden, csak kissé jelenté-

keny személyérl is számolni kell. A sorsra bíz-

nia nem szabad; nem legalább oly értelem-

ben, hogy bizonyos határon tiil nem tördik

vele. Az a mód, hogy a sorsra bízza, akkor

mikor érdekldésünket a legmagasabb fokra

csigázta, s hogy elpusztuljon, mikor küzdései

után megérdemelné, hogy révbe jusson ; az

eseménynek, az egész mnek költóiségét sem-

niisiti meg. Veime ilyent soha sem tesz.

« Utazás a földközpontja felé» cziniü mvé-
ben szintén fordul el titkos irás, csakhogy

az egyén ez által indittatik terve kivitelére.

Bejárja a föld belseje egy részét, de végre

is vissza tér. Olyas furcsa helyzetekbe, mint

Galiba, épen nem j. Nem támaszt fel vízözön

eltti embereket, nem avatkozik felekezeiek

vallási dogmáiba, csipked megjegyzéseket

legkevésbé sem tesz. St oly nagy gonddal

vezeti kutató személyét minden akadályon

keresztül, annyira számot igyekszik adni

mindennem természeti tüneményrl, hogy

ha nem tudnók, hogy mind ez tisztán a fan-

tázia mve, szeretnök valónak képzelni, el-

hinni. Ez nincs meg Jókainál.

Egy képet azonban nem hagyhatok em-

lítés nélkül, mert bár tisztán képzelet szüle-

mén3'e, de élénkségénél fogva rendkívül leköt.

Ez «az újjá szület íöld» czimet visel feje-

zet. A ki az ily leírásokat szereti, az elmond-

hatja, hogy Jókai e kis rajzban remekel.

E mnek tartalmát bvebben nem ismer-

tetem. Cselekvény, mint azt regényben meg-

kivánnók, nincs; események, mellékszemélyek

befolyással a hs sorsái'a nincsenek. Mindent

elintéz a véletlen s illetleg az iró fatáziája.

Jókai nemcsak e két mvében foglal-

kozik ily tárgygyal. A « Fekete gyémántok »

czimü regényében szintén fordul el ily elem.

Ezt is quasi bevezetéskép adja. Befolyással

az eseményre csak a Berend Iván találmánya

van, melylyel csupán a dönt pillanatban áll el.

(Folyt, köv.i

PAP-HALÁL.
— Marriot £mil regénye. —

(Folyt.)

Még mindig Tini felé nézeJ révedezve,

s minthogy a leányka szintén rá irányzá

tekintetét, kezével intett neki, hogy jöjjön

le hozzá. A kicsi eleintén a fejét rázta
;

el-

tnt az ablakból s egy perez múlva a tanító

mellett állt. Fejére és nyakára kendt kötött

s kezecskéi karmantyúba voltak dugva. Pi-

ros arcza s nagy barna szemei kérdleg te-

kintének a férfiúra.

«Brr! de hideg van», mondá a leányka

ide-oda tipegve. «Miéi-t hitt engem . . . ebben

a hidegben ? »

«Mondani akarok neked valamit*, feleié

komolyan.

Tini érezni kezdé, hogy hatalma a ta-

nító fölött véget ért; máskor nem beszélt

ily idegenül és hidegen. Fejecskéjét lehajtá

s a nélkül, hogy rá nézne, halk hangon kérdé:

«Ugyan mit?*

«Mondd meg otthon, hogy a Ha. teck vi-

kárius meghalt*, viszonzá a tanító.

«Oh!» kiáltá a leányka s egészen vörös

lett. «Az nem igaz!»

«Te illetlen g5'^ermek !» feleié amaz. «En

csak nem hazudok*.

«Igen ... de ...» Tini kön.vekre fakadt

. . . «En nem akarom, hogy halva legyen ...»

«Paula! Paula!* kiáltá aztán igen hangosan,

megfordult, mint a villám, s a házba rohant.

A tanító hallgatózott s állt.

« Paula 1 Paula ! hallá a kis leány el-

hangzó kiáltását. A tanító szive hirtelen el-

szorult ... A házban siri csönd uralkodott.

Semmi sóhaj, semmi zokogás, semmi sikoltás

nem hatott az hallgatózó fülébe. A régi

szerelem maradványa még egyszer föllobbant

benne . . . bemenjen-e, s vigasztalni próbálja-e

Paulát ? Ez a hangtalanság aggodalommal

tölté el öt . . . Már a küszöb felé tartott. De

úgy tetszék neki, mintha egy láthatatlan

kéz visszahúzná öt. Hiszen Paula úgyis csak

visszautasíthatná öt, mint mindig tette . . .

Nem ! Az a leány nem akar tle semmit, egye-

dül akar lenni — hadd hordja tehát egyedül.

S hirtelen elhatározván magát, haza ment.

Aranka sürgésének e közben sikerült az

egész háznépet a történtek felöl értesíteni;

mint futó tz terjedt el a hir a faluban, de

a közönyös parasztokat nem igen hozta ki

sodrukból. Egyik elbeszélte a másiknak s ez

azt mondá: «Ugy», és « Ah !* s egy harmadik-

kal közié, s ekkép terjedt tovább. Az espe-

res, ki szándékosan tett sétát a faluban, hogt’

az emberek hangulatát maga iránt kikém-

lelje, azt tapasztalta, hogy senkinek se volt

eszében, t szemrehányással illetni, s hogy
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a lakosság közt bizonyos lanyha részvéten

kivül, melyet egy í'élig elfelejtett egyén ha-

lál-hire szokott felkölteni, semmi mást nem
vehetett észre, s maga magán csodálkozott,

hogy más valamit tehetett föl.

De élénkebb mozgalom támadt, midn
Perkon visszatérése köztudomásn lön. Hogy
idt ne vesztegessen, Joachim a hegyen

át vezet fáradságos utat tette meg s a

vasúton érkezett Sz.- Jakabra. Az induló-

háznál az esperesen, a fiatal baráton és Aran-

kán kivül még sok más ember jelent meg,

s midn a fiatal papot, ki Harteck kutyáját

nyakravalüjánál fogva vezeté, a perron felé

menni látták, mindnyájan levették kalapjukat

s tiszteletre valló csönd uralkodott körös-

körül.

Mintha a sir lehellete érte volna a fia-

tal ember alakját és arczát. Vonásairól tova-

tnt a vidám életkedv s nem jött mosoly

ajkaira, midn az esperes eléje ment s kezét

nyujtá felé.

«Ön — hm! — nagy veszteséget szen-

vedett », szólitá meg t az esperes. « Fogadj a

szinte részvétemet*.

«Részemrl is», selypité Aranka.

«Köszönöm», mondá Joachim s jobban

megfogta a kutyát nyakravalójánál. Az állat

panaszos nyöszörgésben tört ki s reszketve

a pap térdeihez húzódott. «A kutya még
egészen zavarodott*, folytatá Joachim. « Foly-

tonosan gazdáját keresi*.

Az esperes megveregette Cézár fejét,

s Aranka szintén a kutyát simogatta.

«Hagyjon neki békét*, mondá Joachim.

«Most nem lehet vele tréfázni s még meg-

haraphatná*.

A kisasszony affektált kiáltást hallatott

s meghátrált. Joachim azonban rá se hede-

ritett, hanem csak azt mondá : Menjünk haza*.

Köszönt az embereknek, kik tisztetettel

nyitottak neki utat, s a kis társaság a plébá-

nia felé vette útját.

Joachim mindenütt részvev pillantások-

kal és üdvözletekkel találkozók s a kutya

nagy figyelemmel ébresztett. «Itt az ku-

tyája!* mondák sokan halk hangon. Joachim

se jobbra, se balra nem nézett, s gépiesen

vette le kalapját, ha köszöntés ütötte meg
fülét. Csak midn az orvos háza mellett men-

tek el, emelé föl szemét a földrl s a házra

nézett. De mivel sem a kapuban, sem az

403

ablaknál nem látott senkit, ismét lesüté sze-

mét s némán ballagott elre.

A plébániához értek, s midn Czézár a

jól ismert házat megpillantotta, futni kezdett,

berohant a kapun, föl a lépcskön s resz-

ketve, vonitva kaparta azt az ajtót, mely

gazdájának egykori lakásába vezetett. Joa-

chim a kutya után sietett. Nagy örömmel

üdvözlé öt Cézár, ruhájánál fogva az ajtó

felé ránczigálta öt, ráugrált, ugatott és pi-

hegett ... Oh ! ez az állati nyelv elég be-

szédes vmlt : Nyisd ki, ugyan nyisd ki ! Itt

kell neki lennie ! . . . Szegény, lm állat ! . . .

Joachim teljesité akaratát, s kinyitá az ajtót

— Cézár beszökött, mint a nyil, átkutatta

a szobát, minden sarokban szimatolt s hir-

telen hangos, kinos vonitásban tört ki.

«Cézár! Cézár!* kiáltá Joachim meg-

rendülve, letérdelt a kutya mellé s nagy

fejét mellére szoritá. A kutya vérbeborult

szemmel nézett rá s haragosan morgott . . .

«En nem adhatom vissza gazdádat*,

mondá Joachim. «0h ! ha tehetném ! . . .»

Szemére szoritá kezét Mi mindenre nem
emlékezteté öt e hely ! Hát csakugyan lehet-

séges, csakugyan igaz, visszavonhatatlanul

igaz ?

Egy szolgáló vacsoráin! hivta öt. A ku-

tyáját a szobába zárta, az ebédlbe ment s

arra a helyre ült, melyet máskor György

foglalt el. Gépiesen evett és ivott, gépiesen

felelt a kérdésekre, melyeket az asztali tár-

saság hozzá intézett s csak azon az egyen

csodálkozott: hogy elhunyt barátja iránt ta-

nusitott magaviseletéért az egész világ nagyra

becsüli és dicséri öt . . . hát mi különöset

tett ö ? Ö szerette a holtat . . . hát nem

értik az emberek, hogy mit tesz az ?

Alig volt a vacsorának vége, midn Joa-

chim azon ürügy alatt, hogy nagyon ki van

fáradva, fölkelt és távozott. De csak azért

ment lakására, hogy Cézárt kiereszsze, aztán

a kutyával együtt elhagyta a házat. A falu-

siak már aludtak, s Joachim a nélkül, hogy

valaki látta volna öt, elérte rövid utjának

czélját ... az orvos házát. Csengetett, s a

kaputnyitó szolgálótól megkérdezte, vájjon

lehet e még gazdájával beszélni. A leány

igennel felelt, világított a lépcsn s kérte,

hogy lépjen be. Joachim kopogtatott s a szo-

bába lépett.

A család épen most vacsorázott meg.

Az orvos az asztalnál ült s dohányzott, Paula
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vele szemközt, összefont karokkal s maga

elé bámulva ült, s Tinike mellette állott.

Midn a papot és Cézárt bejönni látták,

mindnyájan a kettre néztek. Az orvos föl-

kelt s gyors pillantást vetett leányára. Paula

is föl akart állani, de nem tudott. Vissza-

rogyott a székre s kezével eltakarta arczát.

Az orvos és Perkon szótlanul álltak s a

fiatal leányra néztek. Egyik se volt képes

szólani. Csak Tini közeledett a kutyához és

megsimogatta azt.

« Cézár! szegény Cézár !» mondá halkan.

A kutya, úgy látszék, nem ismerte meg

Tinit. Behúzta farkát és fogát vicsoritá a

gyermekre.

«Cézár, mi lelt? Hisz én vagyok*, mondá

Tini bátran és gyöngéden. Az orvos azonban

megfogta karját s kivezette a szobából.

«A kutya beteg; eredj aludni*, mondá

apja, s erre visszatért a többiekhez s széket

kinált a vendégnek. .Toachim leült; az orvos

állva ina)'adt.

«Bocsánatot kérek tolakodásomért*, mondá

végre .Toachim. « Többé nem történik. De ez

egyszer meg kellett lennie . . . Azért jöttem,

hogy barátom végs üdvözletét önöknek át-

adjam*.

Senki sem felelt. Paula mozdulatlanul

elbbi vigasztalhatatlan helyzetében maradt.

Halottnak tarthatták volna, ha néha-néha

borzongás nem fut át tagjain.

«Egész élete végéig az a gondolat kinzá

t», folytatá .Toachim, «hogy fájdalmat oko-

zott családjának . . . legyen szabad remény-

lenem, hogy az ö bánata, halála kiengeszte-

lik önt ...»

Szava elakadt.

« Mindent megbocsátok és feledek*, mondá

az orvos.

Paula fölkelt s kiment a szobából.

«Amen», suttogá Joachim, a leány után

nézve. Az orvos ugyanazt tévé.

«Sokat szenvedett-e?* kérdé aztán.

«Oh!» mondá .Toachim szomorú mozdu-

lattal. « Ifjúsága és a gyilkos betegség iszo-

nyú harczot vivott egymással ... de halála

szelíd volt Karjaim közt szunnyadt el . . .»

PTj szünet következett be.

« Kedélye — nyomott volt*, mondá aztán

az orvos. «Ez ))edig diadalmas fegyver az

ily betegségek részére. De mégis a leány

után nézek . . . Bocsánatot kérek . . . nagyon
|

aggódom miatta*.

Magára hagyta vendégét. Kis id múlva

az ajtó megnyílt. Joachim fölnézett s Paulát

látta maga eltt. Szótlan foglalta el a fiatal

leány elbbi helyét. Elre hajolva ült, kezei

ölében nyugodtak, szemei kifejezéstelenül bá-

multak a semmiségbe. Perkon, ki a leányt

szemlélte, igen megváltozottnak találta t.

Sajátságos merevség honolt arczán, szemei

alatt sötét foltok valának. Nem látszott, hogy

sirt . . . még egyetlen egy könyet sem ejtett,

mióta a változhatatlan eseményrl értesült.

Joachim azt várta, hogy Paula valamit

mond. A leány azonban szótlan maradt
;
csak

folyvást a papra nézett.

«Ön mégis irigylésre méltó*, mondá végre,

a nélkül, hogy elfordítaná róla tekintetét.

«Én?» kérdé Perkon bús mosolylyal.

«Ön körülötte lehetett az utolsó perczig,

inig én . . .» a leány elhallgatott. « Könnyeb-

ben elviselném*, mondá aztán, «ha igy kellett

volna történnie. A sorssal szemben tehetet-

lenek vagyunk. De ha az emberek avatkoz-

nak mások életébe, s ily nyomorúság szár-

mazik belle, akkor nincs semmi vigasz. A
keserség, a gylölet megmérgezik a fájdal-

mat. Én még megsiratni és gyászolni sem

tudom t, minden kihalt és megkövesíüt ben-

nem. Azt kell mondani magamban, hogy

még élhetne s boldogul élhetne, ha anyja és

húga .... Soha sem tudtam, mi a gylölet.

De most tudom*.

«Erre csak az Üdvözít szavaival vála-

szolhatok*, viszonzá a pap. «Bocsássunk meg

nekik, mert nem tudták, mit cselekedtek*.

«Én nem vagyok oly szelid indulata*,

viszonzá Paula tompán. «Igen, ha rólam, az

én boldogságomról volna szó! De ha mást

találnak, a kit én szeretek, akkor engesztel-

hetetlen vagyok*. — «Még egy gyötör*,

folytatá pillanatnyi szünet múlva, s homlo-

kára tette kezét. «Nem tudok összefüggen

beszélni . . . fejem olyan kábult . . . mit is

akartam . . . ? Igaz, azt akartam mondani.

Ön az elbb úgy nyilatkozott, hogy többé

nem jön ide. ügy is kell. Nem én miattam.

Az én életemnek vége. Hanem a})ám miatt.

Azért kértem öt, hogy hagyjon egyedül ön-

nel, hogy ezt megmondhassam. Ö eleget szen-

vedett. Ettl az órától fogva ismét megpró-

bálom, hogy neki és húgomnak éljek . . .

Talán életem ily módon mégis használhat

valamit. De, mieltt távozik, még egy kér-

dést kell önhöz intéznem. G-yörgy soha nem
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hitt engem ... és mégis . . . azt hiszi, hogy,

ha hozzá mentem volna, kívánatos lett volna-e

rá nézve? Gyakran, gyakran rendkívüli mó-

don vonzott valami hozzá ... de aztán megint

azt gondoltam: Ha azt akarná, csak hívnia

kellene . . . hiszen tudja, hogy arra várok . .

.

és Így haboztam, késlekedtem, mig kés nem

volt. És most folyton az a gondolat kisért

és üldöz, hogy ö talán rám várokozott s hogy

én nem jöttem ...»

«Nyugodjék meg e felöl», mondá Joa-

ehim. « György úgy tudott szeretni, hogy

magáról egészen megfeledkezett. () — minek

tagadjam kegyed eltt? forrón szerette ke-

gyedet s még halálos küzdelmében is önrl

beszélt. De a mit mondott, csak a hála sza-

vai voltak azért, hogy kegyed e sok nyomo-

rúságtól ment maradt. A kegyed látása csak

gyötörte volna öt; látnia kellett volna, hogyan

szenved ön,- midn kegyed az ö szenvedéseit

látja s nem segíthet rajta, s ez a tudat még
boldogtalanabbá tette volna öt. Nem, igy volt

a legjobb».

«Hála Istennek!* mondá Paula. «Ez volt

az, a mit tudni akartam*.

Perkon fölemelkedett.

«Jer, Cézár», mondá a kutyának. «Haza

megyünk*. ,

A pap ez egyszer szavakat oly bágyadt

hangon mondá, hogy még a kutya is rész-

vevn megnyalta kezét, mintha értette volna t.

<A halottak nem a legboldogtalanabbak*,

mondá .Joachim s kezet nyújtott Paulának.

«Hanem azok, a kik itt maradnak...*

«Itt maradnak*, ismétlé Paula ércztelen

hangon, « vigasztalhatatlanul, engesztelhetet-

lenül*.

«Minden esetre vigasztalhatatlanul*,

mondá a pap. «Nem volnék rá méltó, hogy

barátjának nevezett, ha valaha feledhetném

t . . . Én soha sem fogom feledni Györgyö-

met. Isten önnel*.

Paula elbocsátá a pap kezét, s Perkon

a kutyát vezetve, távozott. A leány nem
nézet utána, hanem a semmibe bámult. A
jelen és a jöv egybe folytak. Elre látta,

hogy mindig igy marad , . . mostantól fogva

haláláig. Könyek nélkül halad át az életen,

a seb titokban tovább fog vérzeni és lassan-

kint elmérgesedni
;
az fog maradni, a minek

ebben az órában látta magát: vigasztalha-

tatlan, engesztelhetetlen.

XIX.

Tíz esztend múlt. A vidám farsang

mindenüvé zajos bevonulást tartott s Salz-

burgban is megérezték vidámságát s a városi

lakosok fogalmai szerint, fényes bállal ünne-

pelte meg. Épen most hangzott el a Strausz-

féle kering s a táncztól fölhevült párok a

gályákká! díszített teremben föl- s alá sé-

táltak.

«Mi lelte, kisasszony?* kérdé egy csi-

nos, szke diák, ki eg,y diák-társaság színes

szalagját viselte mellén, tánczosnöjétöl. « Miért

állt meg?*

«Azt hittem, hogy a tolongásban egy

régi ismersre bukkantam, de már megint

elvesztettem a szemem elöl. Jöjjön csak, ke-

ressük fel öt*.

A fiatal ember nem valami nagy kész-

séggel engedett óhajtásának. Arcza csinos,

értelmes volt, s orrán czvikkert hordott. Bi-

zonyos unottság látszék arczvonásain s moz-

dulatain
;
jóságos Isten! Hiszen már tizen-

nyolcz éves volt. A karján lev leány a vi-

rágzó ifjúság megtestesült képe vala.

«Itt van megint!* mondá a leány, élén-

kebben s nagy, barna szemei egy meglehets

egyszer férfi termetén csüggtek. «De ö-e

az ? Megvastagodott s a haját is okosan

hordja. Mióta híznak meg a tanítók? Még
utoljára nem is . De nem : ez a pisze orr,

ezek a himlöhelyek ... ö az! ö az!»

(Vége köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Latin költk. Szemelvények magyar fordításban.

Ily czimü kötet jelent meg az Athenaeum kiadásában

17 srn nyomtatott ivén. A könyv szerzje dr. Kadó

Antal, a ki irodalmunknak egyik legtevékenyebb, leg-

derekabb mvelje. Könyvében a latin irodalom tizenöt

legjelentékenyebb költjét mutatja be fordítási sze-

melvényekben, bevezet ismertetésekkel. A fordítások

túlnyomó részben Radótól valók s erteljesen, ízléssel,

szingazdagon tükrözik vissza a latin klasszikusokat.

Vannak a könyvben fordítások Csikytl (Plautus),

dr. Csengery Jánostól (Catullus), Szász Károlytól és

Arany Jánostól (Horácz.) Könyve szép és hasznos

munka, mely a fiatal szerz érdemeit méltán növeli.

Ára 1 frt 80 kr.

Hugó Viktor irodalmi végrendelete. Hugó Viktor

irodalmi végrendeletében Meurice, Vacíjuerie és Le-

févre urakat hatalmazta tel hátrahagyott iratainak
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közzétételére. Hugó Viktor teljesen befejezte najiyobb

munkáit, de azért vannak töredékek is. A hátraha-

gyott 8 eddig teljesen ismeretlen iratcsomót a követ-

kez négy csoportra osztotta : Töredékek, vázlatok,
j

eszmék s apróságok. Ez utóbbiba sorozhatók az esz-

mék, aforizmák stb., melyek több kötetet tesznek ki,

s Óceán czim a'att fognak megjelenni. «Majd mindent

— úgymond a költ — számkivettetésem alatt Írtam,

felajánlom tehát a tengernek, a mit tle kaptam®. A
kiadásra Hugó Viktor 100,000 frankot hagy. Ezen-

kívül óhajtja, hogy a kiadóknak legyen részük a

nyereségbl. Az említett három férfiú elfogadta a meg-

bízást, de a pénzbeli haszonról lemondtak. Öt hátra-

hagyott színdarab egy kötetben október 1-én jelen

meg. A töredékek nagyobbára a császárságra vonat-

koznak, és a jöv évi ápril 1-én fognak megjelenni

«Les années funestes® czim alatt.

Molnár György elfizetést hirdet «Lear király®,

«0thello® és «Tartuffe» czimü Shakespeare-Moliére ta-

nulmányokra. A három füzet együtt 1 forint, külön-

külön 50 kr. Az elfizetési pénz aug. 25 ig Szegedre,

Széchenyi-tér 8-ik szám alá intézend.

Magyar Sálon. Szerkesztik Fekete József és He-

vesi József. A nagy gonddal szerkesztett kiválóan ér-

dekes és számos sikerült illusztráczióval díszített vál-

lalat legújabb augusztus havi füzete következ vál-

tozatos tartalommal jelent meg : Pulszky Ferencz.

Tudós frendek. (Hunfalvy Pál, Kautz Gyula, Gyulai

Pál, Hirschler Ignácz, Ybl Miklós és Lumnitzer Sándor

arczképévei.) Mezei Ern. Egy tizennyolcz éves lány-

hoz. (Vers.) Degié Alajos. Fegyverletétel. (Képekkel.)

Ebéd után. Tanulinánykép. Dr. Simonyi Jen. Pusz-

tuló állatfajok. (Képekkel.) Reviczky Gyula. A kor

védelme. (Vers.) Kazinczy Gábor. Gr. Batthyány Lajos

életrajza. Fanghné Gyújtó Izabella. Hamis nyomon.
A magyar- osztrák hadihajóraj Fiúméban. (Képpel.)

xMészáros István. Emlék (Vers) L. Teréz. Els talál-

kozás (Angolból.) Nagy Ferenczné. Elise Polka. (Zene-

m.) Borostyán! Nándor. Budapesti élet. (Képekkel.)

Szana Tamás. Képzmvészetünk az orsz. kiállításon.

!

(Képekkel.) Tolnai Lajos. A Kenderessy grófkisasz-

I

szonyok. Regény, (Folytatás.) Egyveleg : Egy pohár

;

vizet. Irodalom, Aranypor. Humor. Egy kis fejtör.

I

Talányok és megfejtések. Szerkeszti posta. Orvosi

I

Sálon. Tartalom-jegyzék.

i A budai színházakban mköd társulat fbbjei
I

kérvényt intéztek a fvároshoz, hogv miután Feleki
Miklós az igazgatástól okt. i ti kezdve visszavonul,

í a színházak a további szerzdési idre Makó, Róna-
széki és több társukból álló konzorcziumra bízassa-
nak. A konzorczium a tagokat fix fizetésre szerzd-
tetné, maga pedig közös igazgatás mellett közösen
élvezné a hasznot. Uity az állam, mint a fváros ré-

szérl továbbra is számítanak arra a szubvenczióra, a
mit Feleki élvez. E kérvény érdekében Makó és Ró-
naszéki tisztelegtek Beniczky államtitkárnál és Ger-
lóczy alpolgármesternél. A budai színházak jöv sorsa
kérdésében a budai szinügyi bizottság pénteken ülést
tartott.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigrner Xiajos.
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A PETÖFI-TÁRSASÁG
I. Icönyvkiadd-vállalata.

Abonyi Lajos. «Itt a szép Alföldön ».

Népies elbeszélések . . 1 frt 60 kr-

Balázs Sándor. « Tarka ké-

pek®. Beszélj- és rajz-

gyjtemény. 2 kötet . 3 « 20 «

— «Vig elbeszélések® . 1 « 50 «

Bartók Lajos költeményei 1 « 20 <

Bulla János « Humoros el-

beszélések® 1.60. Kötve 2 « 40 «

Endrödi Sándor költemé-

nyei 2 frt. Kötve . .

— «Ujabb költeményei® .

Jókai Mór. «Eszak lioná-

I

ból®. Muszka rajzok .

! Lanka Gusztáv. «A mult-

I

ból a jelennek®. Emlék-
' jegyzetek

’ Mikszáth Kálmán. «Kavi-
i csk®. Elbeszélések . .

Pap Miklós. «Itt is ott is®

Petfi évkönyv. (A cidóni

j

alma Ejszakitól stb.

2 « 80 «

2 « — «

1 « 20 «

1 « 60 .

1 « 20 «

2 « 50 <

1 * 40 c

1 ószvi'iiytárs.asiig nyomdája.I’allas
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SZERKESZTSÉG
IJ. kér., Albrecht-út 8. szám A PETÖFI-TÁRSASÁG HETI KÖZLÖNYE

KIADÓHIVATAL
IV. kér., Váczi-iitcza 1. szám

Elfizetési áea: Negyedévre 2 forint, félévre 4 forint, egész évre 8 forint

A HEGEL-ISKOLA
ESZTHETIKÁJA.

Irta: Palágyi Menyhért.

I.

Bevezetés.

A rendkivüli hatás, melyet Hegel böl-

cseleté a gondolkodásra, a tudományokra és

a közszellemre általában gyakorolt, azon id-

pontban kezddik, mikor Hegel (1818) a ber-

lini egyetemre hivatott meg a Fichte halála

(1814) óta üresen tartott filozófiai tanszékbe.

Hegel ott csakhamar valóságos szellemi nagy-

hatalommá ntte ki magát s korának egyik

legünnepeltebb embere lett. «Ez egyetemen

— mondá Hegel tanári székfoglaló beszédé-

ben — e Tc'ózponti egyetemen kell egyszers-

mind minden szellemi mveltség, minden tu-

domány és igazság központjának, a filozófiá-

nak, kiváló gondozásban részesülnie ». Mily

jelentséget nyer ez a < központi* szó a mai

korban, midn az már valósággá lett.

És mily jelentséget nyer az a filozófiai

rendszer, mely az eszmény és valóság, a gon-

dolat és a lét, az elmélet és a gyakorlat

egyazonságát hirdette a világnak és különö-

sen a németeknek. Nem látjuk-e, hogy a né-

metek azóta az eszményt megvalósítani, a

gondolatot létesíteni, az elméletet gyakor-

latba átvinni, szóval azt a sokáig tanított

egységet életbe léptetni törekedtek. Bizony

a história ki fogja mutatni, hogy a német

nemzet nagysága hogy ntt ki abból a filo-

zófiájából, melyet a mi jó Hetényink annyira

gylölt és megvetett, hogy nemes felindulá-

sában még csak megérteni sem akarta.

Álljon itt néhány adat Hegel életébl,

ámbár filozófnál a gondolatok a tulaj don-

képeni élmények. Hegel 1770-ben Stuttgart-

ban született. Hogy már fiatal korában min-

den tanulságos iránt érdekldött, hogy vas-

szorgalommal dolgozott önképzésén, a köny-

veket szerette és gyjtötte, könyvtárba járt,

kivonatokat készitett és ezeket rendszeresen

leltározta : mindezt talán fölösleges megemlí-

teni. Minekünk e tsgyökeres sváb ember

kedélytelennek tetszhetik, de a berliniek igen

sok közvetlenséget tudtak benne fölfedezni.

Az észak-német a dél-németben még mindig

sok naivitást talál.

Akkortájt egész Németország theologi-

zált. Hegel is a «theologiának consecrálta-

tott». Tübingai rideg szemináriumi életének

csak a franczia forradalom kitörésébl szár-

mazó hangulat adhatott némi különös színe-

zetet. Hegel ez idben republikánus volt, bár

képzelhet, hogy nem rajongó. Mikor Svájcz-

ban (1793— 1796) nevelsködött, egészen a

theologiába merült el. A magántanitást Frank-

furtban folytatta; itten kontemplálta rend-

szerének alapgondolatait. Hivei nem mulasz-

tották el arra utalni, hogy itt volt Goethe

költészetének is bölcsje.

Tanári pályájának stácziói : Jena, Nüm-
berg, Heidelberg és Berlin. Jenában fejezte

be (Napóleon ágyúinak dörgése alatt) phae-

nomenologiáját. Nürnbergben dolgozta ki (mint

az ottani gimnázium rektora) f mvét: a

j

logikát, mely egyszersmind metafizika is, mint

' ez a lét és a gondolat azonságának elvébl

következik. Heidelbergában foglalta össze

rendszerét (encziklopédia.) Berlinben adta ki

jogfilozófiáját stb. Közben, miután Jenából

(1806) menekült, egy ideig lapszerkeszt volt

Bambergben.

Tanárkodásának története érdekes fényt

vetne a filozófiai felekezetek harczára, a f-

tanod ai és általában a tudós életre. Ennek

árnyoldalait festeni fölösleges, mert a mi

egyetemi és akadémiai életünkben konczen-

trálva láthatjuk. Hegel tudott barátkozni, a

kell idben hallgatni és szólani. A barátok

helyébe lassankint a tisztelk, imádók, ra-

jongók és istenitk léptek. Az ellenségek és

gunyolók sem maradlak ki («Hegelei>, «die

Hegelingen*). Még szinpadra is vitték a He-

gelingeket. Heine páratlan szatírával rontott
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nekik. A sokáig észrevétlenül maradt Scho-

penhauer pedig dühöngött.

Hegel bölcseleté fleg g}'akorlati részei-

ben (morál, jog és államfilozófia) a restaurá-

czió korának bélyegét viseli magán. A mi

csak a koré volt benne, azt az id le is rom-

bolta.

Ha Hegelt 1831-ben a kolera nem ra-

gadja el, még megérhette volna a saját bu-

kását.

Tanítványainak kezében egész rend-

szere bomlásnak indult s e bomlási proczesszus

vagy két évtizedet tölt be az újabb filozófia

történetében. Strauss Dávid e mozgalmakban

három pártot különböztet meg. Önmagát a

«balpárt» képviseljének tekinti s beszél még

egy czentrumról és egy jobbpártról. Meg kell

azonban különböztetni egy szélsbalt is, mely-

hez oly férfiak tartoznak, mint Feuerbach,

Marx és Lassalle.

Hegel filozófiájának logikai magva foly-

ton hathatós élesztként mködik az összes

tudományokban és a szépirodalomban. Tör-

ténészek, jog- és államtudósok, nemzetgazdák

stb. tudattalanul is befolyása alatt állanak.

Különösen sokat köszönhet az eszthetika He-

gelnek és iskolájának. Ennek oka a német

bölcsészet sajátos szubjektív fordulatában

(Kant óta) és abban a körülményben kere-

send, hogy Schiller és Goethe nem csak a

specziális széptan, hanem az egyetemes böl-

cselet fejldésére is nagy hatást gyakoroltak,

mint ez különösen Schellingen észlelhet,

kinek egész filozófiai épülete eszthetikai jel-

leg. Hegel pedig közvetlenül Schellingre

támaszkodott s eldjeinek eszméit magasabb

egységbe foglalta össze. A « porosz állam- és

divatfilozóf» különben maga is fejlett érzék-

kel birt a mvészetek és mtörténet iránt és

egyáltalán oly társaságban élt, melyet Heine

gúnyverse

Sie sassen ur.d tranken am Theetiscli

Und sprachen von Liebe viel,

Die Herren, die waren aesthetisch,

Die Damen von zartem Gefiilil.

legjobban megillet.

A hegeliánusoknál divatban volt filozó-

fiai elveiket Goethe költészetével erösitgetni

és viszont a költ nagyságát a bölcseletbl

vett tételekkel igazolni. Hegel jó viszonyban

állott Goethével
;
ez utóbbinak nagyon hizel-

gett, hogy a nagyhirü bölcsész az szín-

elméletét pártolja, st az egyetemen elöadatni

is akarja.

Minálunk is az eszthetika és általában

a filozófia a legnagyobb lendületet Hegel böl-

cseletének köszönhette, mirl Erdélyi János

mvei tanúskodnak. Erdélyi volt egyetlen

valódi eszthetikusunk. Bajza Vörösmarty vál-

lain. Gyulai Pál Arany Jánoséin emelkedett

föl, egyedül Erdélyi köszönheti önmagának

nagyságát és éj) ezért ö az egyedüli nagy a

három közt.

Az irodalom-történet ki fogja mutatni,

hogy mennyivel emelkedett az eszthetika

Bajzától Erdélyiig s hogy mennyivel sülyedt

Gyulai Pálig.

Ma a kritikában akadémiai tudatlanság

és hírlapi pajtáskodás uralkodik. A natura-

listák gúnyolják az eszthetika törvényeit,

mert nem ismerik; az akadémikusok pedig

fontoskodva ütnek az eszthetikai kódexre. A
ki azonban e kódexbe belepillantott, az látja,

hogy üres. Csak az irigység ördögöcskéi vi-

gyorognak ki belle.

Erdélyi soha sem bocsátotta zsoldba tol-

lát. Nem nyomta el a tehetségeket és nem

is magasztalta túlságosan nagyjainkat, mint

ezt Gyulai Aranynyal szemben tette s téteti.

Igazságot osztott mindenfelé, kicsinynek és

nagj'nak egyaránt. De a mai akadémiai klikk

hatalmaskodásai el is lesznek már feledve,

mikor Erdélyiben a legmélyebb és legneme-

sebb magyar gondolkodók egyikét tisztelni

fogják.

Sajátságos, hogy a magyar filozófia esz-

thetikai fordulattal lépett életbe. 'Hetényi

harmonisztikus bölcseleté, ha ugyan bölcse-

letnek és nem ép megtagadásának nevezhet,

egyedül valami homályos eszthetikai elvet

látszott tartalmazni. Ezt különben nagyon

szépen fejtette ki már Erdélyi «A hazai böl-

csészet jelene* czimü mvében.

Bölcseletünk további fejldésében is a

szépirodalomhoz simult. Ez csak annak jele,

hogy eddig a legnagyobbat a költészet terén

tudtuk létrehozni. A további ers fejldés e

téren a filozófia és a költi gyakorlat köl-

csönhatásától függ.

(Folyt, köv.)
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A RÓMAI NÉPHEZ.'^
(Horácz III. Ixönyv. 6. énelc.)

Méltatlanul, de bnét seidnek

Réma, mindaddig' lakolni fogod,

Mig romba dl házát Istenidnek

S füstös szobrait meg nem újitod.

Uralkodói mig hódolsz Istenidnek

;

Mindent velük kezdj s mindig oda térj.

Elég sok Ínség ért már úgy is minket

Az elhanyagolt Istenségekér’.

Már kétszer tört a Parthusz össze minket.

Hogy jóslat nélkül ütközénk velk

;

S magukra szedve rablott kincseinket

:

Most büszkén ragyog szegény öltönyük.

S majd eltörült bennünket, — mig viszálylyal

Rongáltuk egymást — a Dák s Éthiop . .

.

Ez borzadalmas hajó-táborával.

Az gyors nyilával volt, miként mi, jobb. —

Bemocskolá a bntenyészt század

Elször a nászágyat s a nemet . . .

És a hazára s népre innen áradt,

E kútíorrásból, minden gyászeset

!

A serdül leányka Jóniának

Tánczán örülve tanul dalt s zenét;

S már most is, hajnalában még korának,

Feslett szerelmen jár elméje szét.

Majd ifjabb udvarlókra les mint férje;

S borozva, még abban sem válogat

:

Melyket méltassa tiltott gyönyörére —
Sebtén oltván ki a mécslángokat ....

* Elhunyt jeles költnk kevéssel halála eltt

küldte be Aigner Lajoshoz e szép fordítást Vattáról

a következ jellemz levél kíséretében ; «Szives so-

raidra válaszolva, tekintettel a múltakra és azon vi-

szonyra, melyben a Petfi-Társasággal vagyok: elfo-

gadom megtisztel felhívásodat a közremunkálásra

nézve továbbra is, bár szintén megvallva, inkább

szeretnék már végkép visszavonulni e foglalkozástól.

Nem hozott az én rám áldást soha, Semmi teldntethen

sem ! Inkább a végzetesség folytonosságánál fogva

teszem tehát azt továbbra is, mintsem egykori vá-

gyaim, czéljüim elérésére nézve. Írok, mikor «ösztö-

nöztetem !» Nem tudván Ábrányi Emil lakását, enge-

delmeddel ezúttal kezeidhez küldöm a mellékelt Horácz-

fo"ditást. Származtasd el a szerkeszthöz. Majd eredeti

mvel is felfogom keresni ! Addig is tartsátok meg
szives jó indulatotokban szinte barátodat

Tóth Endrét-!).

E sorok szomorú világot vetnek a költ nyomott

kedélyhangulatára, mely a közönségnek vele szemben

tanúsított közönyébl könnyen kimagyarázható. SzerTc.

St : férje tudtán kél fel tle,

Hivassa bár egy szatócs oda át

;

Vagy egy spanyol hajónak építje

Fizesse meg drágán gyalázatát

!

Nem ily szülktl származott legénység

Festé be Pun-vérrel a tengerárt —
Hogy Pyrhuszt s a roppant Antjochuszt verték

S a borzasztóan vészes Hannibált . . .

Hanem, harczedzett pórok férfi sarja.

Kapához ért földhányók, a kik

A szigorú anyától jött parancsra

Hasgatták a fát s hordották a mig

Az áldozó nap a magas hegyeknek

Vissza forditá hosszú árnyait . . .

S a fáradt ökrök már pihenni mentek

S a szálló alkony nyugalomra hitt. —

— A kárhozott id mit el nem törpit

!

Szülnk rosszabb volt mint a nagyapák

S mi még gonoszbak ... a kik majd szülünk itt

Még rosszabb s elfajultabb unokát !
—

Tóth £ndre.

EGA" VIRGINIAI LEÁNY.
— Eredeti beszély az amerikai polgárháborúból. —

Irta : Pékár Gyula.

(Folyt.)

A tisztek délben visszatértek. Mrs Har-

rison, mint mindig, most is szivesen fogadta

ket.

« Asszonyom*, monda Carlton komoly

arezot vágva, « rossz híreket kaptunk. Lee

megverte Mc Clellan elocsapatait».

«Nekem, mint ellenségnek csak örülnöm

kell», feleié mrs Harrison tréfásan moso-

lyogva.

«Es ha Mc Clellan ide jön», folytatta a

kapitány bókolva, «tudom, szó nélkül lerakja

a fegyvert a virginiai hölgyek elött».

«De hol van Mande kisasszony?* kérdé

hirtelen Dunv?-oodie.

«Már rég kilovagolt*, kiáltá Béllé a ter-

rasz mögül és maga is csakhamar megjelent

az angora macska kíséretében.

«Hja, ez már az szokása*, mondá só-

hajtva mrs Harrison.

Ebéd után Carlton és fiatal barátja szo-

bájukba vonultak s egy óra hosszáig a vir-

giniai térképeket tanulmányozták. Azután
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Carlton azt ajánlotta Dunwoodienek, liogy

járják be lóháton a környéket : az ezredes

parancsa szerint. Dimwoodie készséggel bele-

egyezett s a tisztek csakhamar lóháton voltak.

«Mily szép rendben van ez az egész

gazdaság®, mondá Dunwoodie a kapitánynak,

a gyapotraktárakat és gazdasági épületeket

szemlélve. — Igen meleg volt; a virginiai

nap teljes forróságával ereszté rájuk suga-

rait s tiindökölteté egyenruhájukat fényözö-

nében. Egy erdei útra fordultak be és hall-

gatagon mentek egymás mellett. A falevelek

között átszürödött napsugarak furcsa árnyék-

szövedéket idéztek el az allé porondján.

Idöközönkint kiértek egyes tisztásokra, hon-

nan a környéket kissé szemügyre lehetett

venni. Ilyen helyeken Carlton kivevé lát-

csövét s megvizsgálva a vidéket, jegyzéseket

tett. Végre egy domb aljában leszállottak a

lóról és pihent tartottak. Az állatokat be-

vitték a szomszéd pagonyba és k maguk a

magas fbe keveredtek le. A kapitány nem-

sokára elszunnyadt, Dimwoodie pedig gon-

dolataiba mélyedt. Harriet jutott eszébe

s ezt az ártatlan kis szke leányt egész ön-

kénytelenül — tudja az isten miért — ösz-

szehasonlitotta Maude-al. «Istenem, mily kü-

lönbség!® gondolá magában, «ez a Maude

olyan, mint egy királyn®, s ekkor látta t
maga eltt, a mint az elbbi napon hosszú

lovagló ruhában a lépcsn feljött .... aztán

a mint a virágot a hajába tzte s legyez-

jével játszott Fiatal korban a benyomá-

sok igen élénkek s ezt most legjobban érez-

hette maga Dunwoodie. Végre fölegyenese-

dett s megrázta fejét, mintha el akarta volna

zni a szép virginiai leány folyton visszatér

képét. «Eh — mit®, — gondolá, de ekkor

eszébe jutott Carlton ama tréfás megjegy-

zése, hogy « fiacskám, ezek a virginiai lányok

másfélék ám.® Rápillantott az kedves Bob

bácsijára, ki most mélyen aludt és még ál-

mában is kaczagni látszék. Dunwoodie csen-

desen kivette a kapitány látcsövét és szóra-

kozottan nézett körül a vidéken. Hanem
Maude alakja ismét eltte volt és a fiatal

ember (maga sem tudta miért) már nem is

törekedett annyira elzni e bájos képet ma-

gátl. — «Mily szépen ült a lovon®, — fzé
tovább gondolatait és füleiben szinte vissz-

hangzott a könnyen elsikoltott «Willy, hopp 1®

— Ekkor távcsövével hanyagul futotta át az

egész környéket, — mely torzul elhúzott sá-

volyként tiint föl, és Íme — a fák unalmas-

zöld egyvelegében egy pár élénkebb szint

vett észre, melyeknek mivoltát azonban ke-

zének gyors mozdulata miatt nem tudta els

pillantásra kivenni. Oda pillantott hát sza-

bad szemmel s némi keresés után azt látta,,

hogy a túlsó domb aljában egy ló áll s rajta

ül a lovagja is. Hogy e lovag ki volt, azt

megmutatta a távcs. Dunwoodie odairányzá

az eszközt — s Maude állott eltte. A fiatal

ember halkan fölkiáltott, mert a leány ily

véletlen föltalálása döbbeni gondolatai után

furcsán lepte meg. «Ah, mily szép egy kép®,

mormogá fogai közt, a mint a leányra pil-

lantott. S valóban, szép kép is volt ez, mely-

hez a távcs körzete szolgáltatta a rámát.

Maude figyelmesen látszék beszélni valakivel,

kinek jelenléte els föllelkesedésében egészen

elkerülte Dunwoodie figyelmét. Alakját nem

vehette ki jól, mert a férfi a leány lova mö-

gött állott
;

csak azt láthatta, hogy arany-

szegésii kék kabát és csizma volt rajta.

Dunwoodie felköltötte Carltont és el-

mondá neki a dolgot. De mikor a kapitány

vette kezébe a távcsövet, már csak magát

Maude-ot látta, s ö is ép akkor indult az erd-

belseje felé.

«De hát ki volt vele, fiacskám?® kérdé

Carlton rendkívül álmosan ásitva.

«Nem tudom, nem láthattam tisztán az.

alakját, de katonának kellett lennie, mert

azt biztosan állithatom, hogy aranynyal be-

szegett kék kabátot s csizmát viselt®.

« Arany — kék — kabát — csizma®,,

tagozgatá ámultán Carlton öcscse szavait.

«Remélem ez nem Roberts »

Roberts a kapitánynak egy könnyüvéríi

hadnagya volt.

«De bácsi, hát mit gondol?® mondá a

fiatal ember méltatlankodó hangon, hogy ke-

rülne Roberts egy olyan úri hölgyhöz, mint

Maude, — a kit még azonfelül sohasem

látott ?®

«Igaz, — igazad van, fiacskám®, mondá

a kapitány álmosan, szemeit törülgetve. « Ha-

nem hát az én bolondos vén fejem,

épen azt álmodtam, hogy összeszidtam t.

De hisz igen is, — egy oly haszontalan em-

ber, — ha nem tekinteném, no de, hiszen

csak menjünk haza a táborozásból »

Mint minden álmos ember, a kapitánj'

gondolatai is a leglazábban fzdtek egy-

máshoz. Végre összeszedte magát és felkelt.
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A tisztek pár perez múlva ismét utón

voltak és csakliamar a nag}^ allé széles fa-

sorában vágtattak. Nem messze a háztól ta-

lálkoztak Maude-al, ki meglehets fáradtnak

látszott. Igen szívélyesen üdvözölte vendé-

geit, kik középre vevén t, igy hármasában

folytatták utjokat.

«Ki volt az a kékrnhás ember, miss Har-

rison, a ki önnel ment?» kérdé minden el-

leges bevezetés nélkül Dnn-woodie.

Mande megállitá lovát s csodálkozva és

némi bosznsággal nézett a hadnagyra.

«Tehát önök láttak engem ?» kérdé némi

szünet után, elpirulva. «Egy hivatalnokunk

"volt, ki atyám régi kék katonai kabátját vi-

-selte. De hát mért nem szóltak nekem? így
legalább együtt jöhettünk volna haza.

A tisztek kétkedleg mosolyogtak; Carl-

ton restelleni látszék a dolgot.

«Messze voltunk egymástól*, mormogá
Dunwoodie.

«Hát akkor hogy láthattak meg?» kérdé

mosolyogva Mande.

« Távcsvel*.

«Hogyan — ?»

« Ezzel a távcsövei*.

A leány elször hitetlenkedve nézett

Dnnwoodiera, de aztán felkaczagott. Carlton

késbb gyakran gondolt vissza erre az ezüst

csengés kaczajra

Több nap telt el.

A hivatalos ellenségekbl barátok lettek.

«De hisz mi voltakép nem is vagyunk

-ellenségek*, mondá egyszer mrs Harrison

egészen bizalmas hangon; « mért is volnánk?

azért, mert a mi birtokunk Virginiában

fekszik ?»

A kedélyes kapitány egészen otthon

érezte magát a verandán, — és csak azt

várta, hogy az ezredes békés hirekkel térjen

vissza Baltimoreból, hova még a másodnap

utazott el. A derék Carlton nem volt vé-

rengz s igy békés utón remélte elintézhetni

a támadt ellenségeskedést. Hanem a jöv
megmutatta, hogy reményei füstbe mentek.

Azok az apró csetepaték Lee elcsapataival

csak olyanok voltak, mint az utolsó kedélyes

napsugár a hatalmas zivatar eltt. Szegény

Carlton ! még nem tudhatta, hogy lesz egy

gettysburgi s atalantai ütközet is .... Pe-

dig ö hivatott volt résztvenni azokban. Ha-

nem most persze a Harrison-villa verandáján

kellemes kényelemben ülve azt hitte, hogy a

lövöldözések füstje hamar eloszlik s Lincoln

megköti a békét -letterson Davissal. A többi

katonák is egészen a henyélésre adták ma-

gukat. St Roberts (az «átkozott ficzkó*,

mondá a hir hallatára Carlton) már három

leánynak Ígért a szomszéd telepen házas-

ságot.

Dunwoodienak az ezredes parancsa foly-

tán gyakran ki kellett a környékre lovagolni

és ö ezt arra használta fel, hogy Maude-al

találkozva vele együtt mehessen ki, Mande

szívesen megengedte ezt és igy a fiatalok

reggelenkint rendesen végig ügettek az ár-

nyékos allén. Dun-woodienek volt alkalma

meggyzdni arról, hogy miss Harrison igen

jól lovagolt. Merészen ugratott és a fiatal

ember szive heves dobogásba jött, mikor

Maude kipirult arczczal lovagolt mellette. A
virginiai leány általában nagy kedvelje volt

a férfias mulatságoknak és a pisztolylyal is

igen ügyesen tudott bánni. William kivette

néha kápájából pisztolyát és Maude minden

alkalommal eltalálta a kitzött czélpontot.

E kedves séták elfeledteték Dun’woodieval a

jelent, st némileg a múltat is. Gyakran

eszébe jutott ugyan Harriet, de az ifjú azzal

felelt a saját maga kérdéseire, hogy hiszen

Bob bácsi mondja, hogy nem sokára vége

lesz az egész dolognak s akkor szépen haza-

megyünk.

Némely reggelen Maude már nem volt

honn, mikor Dunwoodie felkelt. Délfelé aztán

hazajött s mind maga, mind lova igen fá-

radtnak látszott. Néha táska függött ilyen-

kor az oldalán, melybl különböz iratok kan-

dikáltak el. St Dunwoodie egy napon még
pisztolyokat is látott nyeregkápája mellett.

«Mi az a táska, miss Harrison?* kérdé

egyszer a fiatal ember, lesegitve t a lóról.

«Ah - ez? rajzok vannak benne; —
ön tán nem is tudja, hogy én szenvedélyes

rajzoló vagyok*, feleié Maude szeretetreméltó

mosolylyal. De ekkor leszállás közben a táska

véletlenül félrefordult s egy mappa esett ki

belle. Dunwoodie fölvette és csodálkozva

nyújtotta át a szintén utána nyúló Maiidénak.

«Tudjae mi ez, miss Harrison?* kérdé

kutatólag nézve a leányra. «Ez a legújabb

katonai térkép, — melyet a washingtoni kor-

mány adott ki*.

« Csodálatos — de hogy is tévedhetett

ez ide? Nos, mindegy. Egyszer majd meg-
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mutatom a rajzaimat is». E szavakkal fel-

futott a verandára és csakhamar eltnt az

épületben. — Dunwoodie maga vezette be

Willjí^t az istállóba.

Esteli sétalovaglásaira Maude rendesen

maga ment ki s a fiatal ember gyakran té-

peldött, hogy hova mehet ez a leány ilyen-

kor? Egy éjjel megfigyelte s ablaka zsaluin

láthatta, a mint Maude tizenkét órakor egy

sötét alak kíséretében hazatért. Ki lehetett

az? valami lovász? Dunwoodie kétkedöleg

csóválta a fejét.

Egy délután végre ismét együtt lova-

goltak ki. Maude kérdezsködött a new-yorki

karneválok után. Dunwoodie élénk színekkel

festette le eltte a bálokat és a téli mulat-

ságokat.

«Lássa, én még sohasem voltam New-
Yorkban», mondá némi szomorúsággal a lány.

«De viszont voltam Alabamában és a déli

államok nagy részében. Csak itt érzem ma-

gam jól; itt, e délies égalj alatt ». S Maude
ekkor szenvedél}'es nagy szemeivel Dunwoo-
diera pillantott.

(«Ezek a déli, heves vérü nk mégis

csak más természetek, mint a mi otthonias

éj szaki hölgyeinké, gondolá magában a fiatal

tiszt.)

«Ez az én hazám », kiáltá Maude osto-

rával a déli növényzetben pompázó erdre
mutatva. «Ilyen illatot, azt hiszem, az önök

new-yorki báljain sem ismernek », mondá
szenvedélylyel sziván magába az üde erdei

levegt.

« Tehát ön, miss Harrison, egyáltalában

ellensége a táncznak ?» kérdé Dunwoodie a

leány sarkantyus kis lábaira tekintve, mely

a nyereg melll elkandikált.

« Egyáltalában nem, — mi is mulatunk

itt eleget télen, bár fáznunk akkor sem kell.

Én szeretem a tánczot, — szeretem azt a

bóditó érzést, mely úgy repülés közben meg
lep ismeri ön ezt az érzést ?»

«Ah persze — igen, hiszen én is

nagy tánczos vagyok*.

« Egész más, édesebb világba ragad utána,

— ah», és ekkor Maude kissé hátradlt a

nyeregben s éldelegve hunyta be a szemeit.

Eközben azonban megsarkantyuzta lovát,

mely nagyot szökkenve messzire elhagyta

Dunwoodiet.

Az ifjú csodálkozva nézett a leány után

.... érzé, hogy szive a szokottnál heve-

sebben dobog, Megsarkantyuzta lovát s egy

ideig aztán igy vágtattak együtt. Végre

Maude hirtelen csittitgatni kezdé Willyt és

hátra huzva könyökeit, ersen reszelte az

állat száját.

Dunwoodie e pillanatban érte utói.

«Tán valami baja van?» kérdé az ifjú,

mellé ügetve.

« Semmi, csak a nyereg kissé félre csú-

szott*, s Dunwoodie csak akkor vette észre,

hogy a heveder ersen meglazult.

Maude csititgatta a tüzes Willyt s ma-

gasra tartva a kantárszárat, óvatosan nézett

körül a nyeregben.

« Segíthetek tán ....?* kérdé az iíju,

de eszébe jutott (a maga megnyugtatására),

hogy itt nem kell sokat kérdezsködni, ha-

nem egyszeren cselekedni.

«Kérem, legyen oly szives*, mondá Maude

és hátrapillantott a kipirult arczu tisztre.

Dunwoodie egy pillanat alatt a földön

volt s karjára öltve a maga lovának kantár-

szárát, Willyhez sietett Menetközben

érezte, hogy vére szinte pezsegni kezd és

szive még hevesebben dobog, mint azeltt.

(Folyt, köv.)

HÁRI JÁNOS ILIÁSZA.

rta: Seress Imre.

(Folyt.)

IX. ÉNEK.

Mindenható Zeusz Idának tetején

Aludt mint darab fa, meg se moczczant helyén.

De bár sok volt a por, jó ers egy dózis,

Hogy elaludt tle a mindenható is

:

Ersebb volt nála Zeusz természete,

Három óra múltán megbirkózott vele.

Hegedm, hegedm ! képes vagy-e arra,

Zengni mil>en volt most nagy Z usz haragja?

lm ! ránczba borult az évezredes homlok,

Pomádés üstöké égnek állt, fölbomlott.

Markát, mind a kettt szoritá ökölbe.

Vészesen szemeit villogtatá körbe.

Hej, ha hit most kézbe megkaphatott volna,

Hát vágja keg}'etlen a tüzes pokolba

!

Most Ida hegyérl Olympusra szökkent.

Pedig száz mérföld volt a távol, ha több nem 1

Két hétfejü sárkány a kapuban állott,

Rájuk egy öklével két iszonyút vágott

;

S egyszerre páráját a két szöiny kiadta,

Lángoló nagy ii)elvét messze kilógatta.

Meg se nyitá aztán a hármas érczkaput.

Berúgta sarkával, hogy egy halomra hullt.
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Szörny volt :i dörgés, a palota rengett,

Nézni mi történik az istenek mentek.

De hogy Zeuszt látták rettent haragban,

Láthatlanná lttnek mind egy pillanatban.

Hasztalanul ket nagy Zeusz kereste,

Isten, istenn, szent nt-m volt sehol egy se

!

Hé, istenek el, angyalok és szentek.

Mert .szómra fogadom, mind pokolba mentek !

Bsz Zeusz Így dörgött s meg is szeppentek k,
8 lnnek láthatókká az égkirály eltt.

Hatalmas nagy Zeusz közibéjük lépett,

Hére istennre fagyosan ránézett.

Szótalanul aztán karját karon fogta.

Egy mellékszobába maga után vonta.

Asszony ! igazat szólj, mert nem csupán férjed.

Ki eltt most állasz : istened is néked.

Valid meg igaz szóval, megbocsátok akkor.

Hogy kitl való volt poharamban a porV

De Hére istenn felelt nem remegve

:

Tán tréfálni vagyon az istennek kedve ?

Kedves férjemuram, milyen porról szólasz ?

Lelkemre nem tudom, hogy mire való az

!

Valid meg. sokat ittál, széles vala kedved,

Olvasatlan töltéd a pezseg nedvet

!

S ma vagyon nászunknak ezres fordulója,

Bizony szép örömmel emlékezel róla

!

Hattj ukeblii Hére szólt vala eképen,

Egy gyönyör köny csillámlott szemében,.

Es meghökkent Zeusz, haragot felejte.

Kedves feleségét még meg is kérlelte.

Sok szép ajándékot számára terr mtett,

Es újra azontúl a régiek lettek.

Nagy Zeusz ekkoron Trója felé nézett,

Diadalt ott ültek a görög vitézek.

Megismer Neptunt a seregnek közte.

Bár markotányosnak vala is öltözve.

S bszen csengetyüjét kapta asztaláról,

(Harangnak beillett volna biz az bárhol !)

Megrázta ervel és utána nyomba’

Inasa szent János lépett a szalonba.

Felséges úristen, parancsodra állok!

Es Zeusz feléje mérgesen kiáltott

:

Hamar Merkúr istent hivjad ide Jancsim,

Szent Pétert azonkép, hallgatni parancsim !

Szaladott is János, öreg szolga lévén.

Mert nem egyszer állott a halálnak révén,

.Mikor vön Zeusztól nem tetsz parancsot,

És vágni merészelt fontolgató arczot.

Isteni markával Zeusz nyakon tte.

Hogy hat hétig olykor betegágyát nyögte.

Ott valának nyomban Merkúr és szent Péter,

Koczogtak az ajtón i l tisztességgel.

Lekapott sapkával mind a kett várta,

Mig hatalmas Zeusz, hogy szabad, kiálta.

Beléptek ekkoron, térdeltek elébe,

Es mennyek urának igy hangzott beszéde

.

Halljátok parancsom : te Péter legelbb.

Csukd be a menykaput, de mindenekeltt.

Se be, se ki senki, csak is az megyeu ki,

A ki tlem Írást fog elébed tenni.

És ha kapu nyilik tudtom hirem nélkül.

Rögtön én elcsaplak a házmesterségbl

!

Te pediglen Merkúr, szárnyas hirnökisten,

Görögök hadához repülj oda frissen,

Tenger istenének, Neptunnak mondd meg ott,

Pusztuljon a harczból, még pediglen legott.

Mert ha tovább látom, jó napja több nem lesz,

Isten legyen néki irgalmas, kegyelmes !

Szólt vala nagy Zeusz isteni íönséggel.

Elrepült gyors Merkúr s válaszolt szent Péter

:

Teljesül parancsod, oh mindenek ura.

De st ki is Írom rögtön a kapura

!

Szaladott szent Péter s mennyek ajtajára

Vastagon krétával oda is pingálta

:

«Csak hatalmas Zeusz bölcs engedelmével

Nyitja meg a kaput szolgája szent Péter».

Hamar istenek közt szétjárt hire ennek,

Fejk összedugták valamennyi szentek.

De hisz ez disznóság. szent Mihály igy szóla,

És oka mindennek ez átkozott Trója

!

Szemtelenség, csúfság ! mindnyájan morogtak,

Szent Péterre szintén összeharagudtak.

És meg is boszanták, százszor kicsengették,

Látatlanul aztán messzirl nevették.

Merkúr is ekkoron Trójához elére,

Szállott egyenesen Neptunnak feléje.

Megállj Neptun koma, ura oczeánnak.

Mert hozom parancsát ég és föld urának.

Mig lángra nem lobban, bsz haragja jobban.

Pusztulj el a harczból jó Neptun 1 >gottan !

Mert ha tovább látna, jó napod több nem lesz,

Isten legyen néked irgalmas, kegj'elmes !

De mérgesen Neptun válaszolt eképen :

Mondd, nem megyek innét, csak azért se. épen !

Ily hangon üzenjen egyvalamely szentnek.

De soha Neptunnak, a tengeristennek !

Szelek szárnyán járó Merknr most feleié

:

Pajtás, viszem a szót dics Zeusz elé.

De mi fog történni, arról jót nem állok !

Mást üzentess Neptun, még öt perczet várok !

Szólt s mellényzsebéböl óráját kivette.

Számlálni fenszóval a perczeket kezdte.

S hogy ötöt kimondott, ott hagyá barátját,

De megfogta Neptun mégis a kabátját.

Mondjad nagy Zeusznak, szavát megfogadtam,

Akár elpusztulhat a világ miattam.

Hej. a ki lelke van, ráemlékszem erre.

Szép szóval is jön még Zeusz kegyelme,

Neptun sógorához, kérvén erre-arra.

Finom jó halacskát ha enni akarna.

Olyat mint múlt héten küldtem neki négyet,

De ha egyket kap még, hát gazember légyek !

Szólt keserséggel s ugrott hintájába,

Ráhúzott szigonynyal czethalak hálára.

S száguldott a vízben, megijedve tle.

Sok milliárd halak kitértek elle,

Oczeán urának farkukat csóválták,

Bár jobban örültek, mikoron nem látták.

Megforditá Zeusz most a hadszerencsét,

Görögök vitézi eszük is elveszték.

Vissza, árok mögé, szaladtak hiába,

Mert ott vala Páris szaladók nyomába’.

Szomorún vén Nesztor görögökre nézett,

Egyet gondola most, tervet csinált, készet.
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Herczeg Achilleszhez hamar útját vette.

Kezét neki nyujtá és meg is ölelte.

Herczegi barátom, im Nesztor rmester
Könyörögni hozzád még maga se restell.

Hahogy el nem fojiod bsz szived haragját.

Ha magad nem harczolsz, engedjed a bandát

!

Oh, ha hallná népünk a Rakóczy-marsot.

Nem láttál Achillesz még te olyan harczot

!

Visszarázta kezét herczegi Achillesz.

Hahogy mást nem kívánsz, isten neki, meg lesz.

Hé, ide Patroklosz, lesz ma örömnapod.

Két hete szegény már nem húzta a dobot

!

Szólt s Patroklosz felé csak egy ujjal intett,

S nyomba megérté a szépfülu szelindek.

Ugrált örömében, ura kezét nyalta,

St úgy látszott mintha könyet is hullatna

!

S hs Achillesz János parancsát kiadá.

Nagyhír bandáját rendbe állittatá.

Szép fülü Patroklosz állott a dob elé.

Helyét örömében már csak alig leié.

Suhintott a dobos, felüték a kótát.

Rázenditék aztán a Rákóczy- nótát.

Mint tán sohase még, fújták olyan hévvel,

S görögök hadában jártak szerteszéjjel.

És görögök népe, hogy Rákóczyt ballá.

Egy lélekkel, szájjal fölorditá : Hurrák !

S mint mikor gyerekek tágas iskolában

Gyülekeznek össze, zsibongva javában

;

Fele pad tetején, fele pad alatt van,

Milljom papirgombócz ide oda pattan
;

Pajkosan az egyik krétával kezében

Táblán a tanítót tünteti föl szépen

;

S kaczajuk immáron füleket hasitó.

Berohan most egyik : tanító ! tanító !

Ekép Tróia népe, hogy a bandát hallá,

Achillesz, Achillesz ! remegve rivallá.

S hallatára csupán ez iszonyú névnek,

Tizszázan azonnal holtra ijedének

!

Szépfülü Patroklosz most meglátta Hektort,

Szre égnek állott, vére, heve felforrt.

Hektor is kihívón pillantott reája.

Füleit hegyezte, szép farkát csóválta.

Hajh, de mig szabadon járt ide-oda,

Nem mehetett szegény Patroklosz sehova.

Nagy dob eltt állott, ers szijju hámban.

És húznia kellett, akárcsak napszámban !

Elnémult ekkoron végtére a banda,

S mit halla Patroklosz ! Hektor megugatta

!

Patroklosz is erre magát elvonitá.

Szép szóval a dobos hasztalan csititá.

Majd morogni kezdett, majd visszaugatott.

Kicsit eleintén, de késbb már nagyot.

Hirtelen ül végre szörny sebbel-lobbal

Neki iramodott, futva a nagy dobbal.

Szépfarku Hektornál pillanatban ott állt,

Szikrázó szemekkel egymást megszagolták.

Görögök vitézi s trójai vitézek

Néma borzalommal ekkor odanéztek.

Patrokloszt amazok, Hektort ezek félték,

S fojtva lélekzésük a kettt kisérték,

lm ! szépfarku Hektor elvonitá magát,

Szépfülü Patroklosz megharapta nyakát

Jaj, de lön is néki e harapás veszte,

Felbszüle Hektor s szint’ harapni kezdte.

És szegény Patroklosz, nem sok tellett belé.

Összeesett holtan s dlt a nagy dob elé.

Most szépfarku Hektor mcgragadá fülön.

Húzta Trója felé, dobostól a füvön !

Görögök vitézi nagyon elszörnyedtek.

Százezren Patrokloszt menteni sieUek.

Oh nem láta harczot a világ még ilyet,

Mint a min ment most végbe a dob mellett.

Múzsa, fordíts hátat a szörny kép eltt.

Mely a vért fagyasztja s megrázza a velt

!

Mentve lön Patroklosz, habár csak mint halott.

De a melyet húzott, az elveszett, a dob

!

(Folyt, köv.)

A JULES VERNE-FÉLE IRÁNY
REGÉNYIRODALMUNKBAN.

— JóA'rtí- Mór. Beksics Gusztáv. —
(Folyt >

II.

Kielégítbb az ismertetett mveknél ez

irány egy másik képviseljének Beksics Gusz-

távnak « Barna Arthur» czimü regénye. Nem
azért, mintha ebben az életnek megfelel

több valósággal találkoznánk, hanem mert az

a mgond, melylyel szerz a mvét kidol-

gozta, az a törekvés, hogy elbeszélését va-

lónak tüntesse fel, a felvett eszme keresztül

vitele, oly becsessé teszik, a mily becsessé

ilyen irányú munkát tehetnek. A tulajdon-

képeni regény-cselekvény sem vész el az

ismertetések tömkelegében, hanem mintegy

keresztül szövi a tudománykodó részt.

Tartalma e mnek a következ : A porosz

kormány a Saharán létesítend vasút tervé-

nek elkészítésével s a terv megvalósításával

egy Barna Arthur nev magyar származású

mérnököt biz meg. A kormány ide küldi

egyszersmind a zavargó szocziálistákat, hol

munkát találván nem érnek rá a zavargásra.

A vasút megayitásának ünnepélyére meg-

érkezik Frigyes Ágost nagyherczeg Olga

leányával. Arthurt a fekete-sasrenddel tünte-

tik ki, a mit ö szocziálista létére csak is

Olga szemeiért fogad el. A vasút kiépíté-

sével egy nagy akadályt kellett leküzdenie.

Ez a Sahara homokja. Ezt rendkívül sok

kút fúrásával igyekszik megszüntetni s a

gyors befásitással. Ezzel megkezddik a szocziá-

lizmus megsznése. A befásitott hely term-
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földdé válik

;
nagyszámú munkáskezet képes

elfoglalni.

E részben már megvan jelölve a czél,

a mit az iró müvében kitzött. A Sahara

befásitása egy maga elég, hogy ily mben
változatosnál változatosabb leírások, ismerte-

tések tárgyául szolgáljon, de a müvet az te-

szi érdekessé, hogy szerz egy nagy társa-

dalmi kérdéssel kapcsolja össze. Nem nyil-

vánítja ki, de teudencziája az, hogy meg-

hazudtolja a legrégibb kortól napjainkig

tapasztalt azt az állam-elvet, mintha valmely

forrongó társadaln)at csak kiilháboruval való

elfoglaltsággal lehetne csendes folyásába vissza-

terelni. A forrongó elemet rendesen a mun-

kátlan tömeg idézi el. A nagy munkás tö-

megnek munkával való kielégítése megvalósul

annak a roppant s eddig hasznavehetlen

földnek használhatóvá tételével. Nagy, humá-

nus eszme. Hogyan semmisül meg a beleho-

zott természeti tünemények miatt, alább ki-

mutatom. Hogy Arthur szereti Olgát s hogy

Olga eltt nem épen közönyös, azt tudtunkra

adja az iró a sasrend átadásának jelenete

közben.

Afrikába jövetele eltt tanulmánya tár-

gyává téve az e földrészre vonatkozó adato-

kat, meggyzdéssé vált benne a hit, hogy

a Sahara alatt nagy víztömegnek kell lenni

;

az egykor ott létezett tenger le nem foly-

hatott, sót a geológia azt mutatja ki, hogy

az az egyetlen hely, melyen keresztül lefoly-

hatott, felemelkedett, elzárta a lefolyás útját.

A befásitásnál, a kutak ásása alkalmával a

víznek igen kis mélységben való felbugyogása,

méginkább meggyzi arról, hogy a valami-

kor a Sahara helyén létezett tengernek alatta

kell lennie. E czélból kutatásokat tesz Af-

rika éjszaki partjain s csakug5mn jókora

nyílásra akad
;
a nyílás megvizsgálása után

visszatér a hajóra. Kis gzöst készíttet, dara-

bokba szedi, lehordogatja s a föld alatti ten-

ger partján összeállítja.

Ezt a levitt hajót idnként kutatásokra

használja. Ez a hajó lesz az, mely késbb öt)

a nagyherczeget, leányát s a velk volt tár-

saságot megmenti a végveszélytl. Ez már a

szerkezetre vonatkozik s mutatja azt a gon-

dot, melylyel szerz e müvén dolgozott. Nem
akarta, hogy valami véletlen csoda mentse

meg az árral akaratuk ellenére a föld alatti

tengerre került társaságot.

A vasút megnyílik; a vonat elindul. John

5or.

Bull, az angol laptudósitó majd lemarad. Er-

szakkal küzködi fel magát épen a nagyher-

czeg kupéjába. Lapját, saját hibája miatt

megfosztani attól a dicsségtl, hogy els

legyen, mely a Saharán végig men els vonat

utjának leírását közölje, nem akarta. Ebbl

a dicsségbl rá is háramlóit valami csekély

fény s Így megmagyarázható tolakodása a

nagyherczeggel szemben, annál is inkább,

mert késbb menti meg a társaságot a

veszélytl. A vonatot útjában elefántok támad-

ják meg; lövésekkel riasztják el. Majd messzi-

rl támadt homok-zápor borítja el. John Bull

ott hagyva a kupét a vezet helyére ült s

Így könnyebben kiáshatta magát s mehetett

segélyére az eltemetetteknek.

Ily mvekben sok oly helyzet közé kény-

telen hozni az iró személyeit, melyekben

mindannyiszor a végveszél}'^ fenyegeti ket.

Ilyen ez a homok-katasztrófa is. Hogy John

Bull különködö létére, meg hogy terhére se

legyen a társaságnak kiült, nagyon érthet.

Ü menti meg a vonaton levk életét, a kik-

nek hasonlithatlanul nagyobb küzdésükbe ke-

rült volna a magok kiásása. E vonás újólag

azt a gondot mutatja, a mit a szerz e m-
vére fordított s egyszersmind azt, mennyire

törekszik legalább a valószinüség látszatát

elérni. Mert ha akkora homokzivatar támad,

mely a vonatot nagy magasságban elfödi,

hogy a menekülés lehetetlen, vagy ha a szerz

lehetvé s illetleg megtörténtté teszi a hihe-

tetlenséggel határost, megsemmisíti saját esz-

méjét, a Saharán létesíthet vasutat. Az elre

bocsátott befásitás, mely magától értetdik,

kezdetben nem terjedhetett ki a Sahara egész

területére, megszünteti, mintegy megsemmi-

síti a legnagyobb mérvüeket.

E veszélyek után újabb s még nagyobb

vár rájuk. Az ide szállított szocziálisták egy

arab törzs-fnök segélyével megtámadják a

vonatot, a nagyherczeget s kísérit elfogják.

Ez a regényben oly forduló pont, mely

legkevésbé sem elégíthet ki, mert a kezdet-

ben fölvett s a vasút létrejöttével megsznt-

nek remélt szocziálizmus kérdését e mben
nem a legelnyösebb színben tünteti fel. Maga

hirdeti, bár nem vallja, hisz nem politikai

röpirat, a szocziálizmus kérdésének a Sahara

használhatóvá tételével való békés megoldá-

sát, s a szocziálistákat még is fellázasztja

;

ez az eszme rovására történik. Mert ez semmi

más, mint a szocziálizmusnak egyik helyrl
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a másik helyre való áttétele. Lázongó tömeg-

nek azért megmarad. Az ilyent j)edig ártal-

matlanná kell tenni. Különben is indokolatlan

a szocziálisták ilyen fellépése. Ha épen Afrika

belsejébe akarta luirczoltatni szerz egyé-

neit, hogy menekülésük közben annál köny-

nyebb s természetesebb utón juthassanak a

Csad tavára, elfogathatta volna tisztán az

aiab fnökkel és tribusával is. így sokkal

könnyebben lett volna indokolható. Ok lehe-

tett volna: féltékenység saját országa terü-

letének épsége iránt, vagy pusztán a rablási

vágy stb.

Az elfogottak az aiab fnök leányának,

Fatimának segélyével, ki Arthurba beleszere-

tett, megmenekülnek. A szocziálisták üldö-

zbe veszik s elölök menekülendök, tutajt

ütve össze, az épen elttök lev Csad tavára

szállnak. A tó épen meg van áradva s a viz

növekv gyorsasággal viszi ket egy barlang

bejáratába, melyen át a földalatti tengerre

jutnak
;

s igy Flfedezték ennek déli bejára-

tát is.

Megint egy vonás, mely szerznek már

többször említett törekvését bizonyltja. Az

elfogottakat az arabok a Csad-tó vidékére

vitték. Sikerül megszökniük. Szökésüket észre-

vették. Üldözik. Szárazon nem nyerhetnek

már elnyt
;
vizi járó-mnek felhasználásával

igyekeznek megnyerni azt. Annyi idejük még
van, hogy elkészületeket tehessenek. A be-

járat véletlen felfedezését szépen kombinálja

a Csad tavának idnkénti megáradásával,

melynek lefolyása ösmeretlen. Hogy szerz a

föld alatti tengerbe vezet, az az ö dolga s

illetleg a fantázia szüleménye s legkevésbé

regénybe való.

E földalatti utjokban egy nagy átjáró

nélküli szikla-falra akadnak. Arthur a leve-

gben lev gázok segélyével felrobbantja.

Tovább haladnak. Ott találják az Arthur

összeállította hajót élelmi szerekkel együtt.

Majd a Lesseps csatorna alatti kijáraton me-

nekülnek.

Arthur s Olga szeretik egymást. Hogy e

szerelmük régi s hogy ezt a szerz is engedi

sejtetni, mindjárt a inü kezdetén, azt jelez-

tem. Hogy pedig életveszélyes körülmén}’'ek

között, mint a milyenekben e társaság meg-

fordult, oly hsi feláldozásra, mint az Ar-

thuré, nem maradhatott közönyös oly magas

származású n sem mint Olga, az természe-

tes. Mert nre nézve van valami lebilincsel

s rokonszenvre, s a viszonyokhoz képest sze-

relemre felköltö, ha a fé)fit oly küzdelmek

közepette látja nyugodt önérzettel, férfiusága

teljes öntudatában merészen szembe szállva

küzdeni a kihivó sorssal, a mely körülmények

közepett önmagát s erejét véghetetlen cse-

kélynek érzi, véghetetlen csekélynek érezni

kénytelen.

Arthur s Olga kölcsönösen szerelmet

vallanak. Olga azt kívánja, hogy emelkedjék

fel hozzá, hogy az övé lehessen. Arthur nem
akar, inkább forradalmat idéz el, mely egyen-

lvé teszi vele.

(Folyt, köv.)

PAP-HALÁL.
— Marriot £mil regénye. —

(Folyt, s vége.)

«Hogyan érdekldhetik kegyed annyira

azután az ur után?» dörmögé a diák. «Mégha
ö is az . . . Hiszen azt mondta, hogy tanító.

Talán valami régi ábránd ?»

«0h nem!» feleié a leány nevetve s a

diákot magával huzva, az emberek közé to-

longott, «csak gyermekkori emlék ».

«Mily költi !»

A leány nem ügyelt a csufolódóra, hanem

legyezjével a férfin karjái'a ütött, kinek

közelébe sikerült végre jutnia. A férfi meg-

fordult, mint a villám s csodálkozva a fiatal

leányra bámult.

«Nem ismer rám, Stettner ur?» kérdé

a leány.

Még mindig rá nézett s a fejét rázta.

A hölgy, kit karonfogva vezetett, egy halo-

vány, sovány kis n, rosszakai'atu tekintet-

tel mérte végig a fiatal leányt.

« Talán emlékszik még nevemre », foly-

tatá a kicsi. «Heinberg Tininek hivnaks.

A férfi homlokára ütött.

«Hogy megváltozott !» kiáltá s mindkét

kezét a leány felé nyujtá. « Olyan nagy lett,

st , . . szeretetne méltó . . . Szívbl örven-

dek, hogy láthatom. Mióta van Salzburgban ?»

«Mar hat év óta . . . apámat járás or-

vosnak nevezték ki ide. És ön . . . mit

csinált ? Ez a hölgy még utoljára a felesége ?»

kérdé hamiskás mosolylyal.

«Igen», feleié. «Engedje meg, hogy be-

mutassam . . . nm — Reinberg kisasszouj%
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egykori tanitványom . . . legjobb, de egyút-

tal legilletlenebb tanulóm ».

Tini nevetve lmjtá meg magát s a kis

halvány asszon}^ szintén fanyar mosolyra vonta

ajkait.

«És én Leisztner urat mutatom be önök-

nek», mondá Tini, «régi barátom ... kit ma
este óta ismerek*.

«Edes atyja is jelen van ? kérdé a

tanitó.

«Igen . . . valahol Paulával ül».

Midn a leány e nevet kimondá, Stettner

Frigyes derült arczát árny boritá el.

« Paula . . . férjhez ment*, kérdé aka-

dozva.

«Paula? Nem. Nem akarja öt és atyá-

mat látni?*

« Örömest,* mondá némi habozás után s

feleségére pillantott, ki ajkait összeszoritá s

egy szót sem szólt.

«Már sokat beszéltem a Reinbei-g csa-

ládról neked*, mondá a tanitó nejéhez for-

dulva.

«Igen, emlékszem rá», feleié hidegen.

«No, akkor jöjjenek*, kiáltá Tini s a

tanitó szabad karjába fogódzók. «Apa bizo-

nyosan örül, hogy viszont láthatja önt».

«És én mint idegen, nem akarom a vi-

szontlátás jelenetét zavarni*, mondá a diák

s szabadon bocsátá hölgyét. «De ne feledkez-

zék meg, kisasszon}^, hogy a legközelebbi

négyest nekem Ígérte*.

Meghajtá magát s megvált a kis társa-

ságtól. Tini a másik kettvel utat tört magá-

nak az emberek között azon asztalig, melynél

egy magas, sovány férfi s egy karcsú, feke-

tébe öltözött hölgy ült.

«Atyá7u ! Paula ! itt hozok egy régi

ismerst!* kiáltá a fiatal leány nagy eleven-

séggel.

A megszólitottak féltekintének s fölemel-

kedtek. Paula szemei fürkészöleg s kérdöleg a

tanitó arczán csüggtek. Ismersnek tnt föl

eltte, s mégsem ismerte meg t.

«Ti is egészen megfeledkeztetek régi

tanitómról, Stettner úrról?* kiáltá Tini.

Szégyéljétek magatokat! Én az els látásra

tudtam, hogy ö az*.

Most rá ismertek. Az orvos kezet nyúj-

tott neki, s Paula szintén ugyanazt tévé. E
mellett kissé mosolygott s íélszólitá a tanitót,

hogy asztaluknál foglaljon helyet. A szegény

ember nagyon megrendült. Az egykor oly

forrón szeretett leány látása hatalmasan meg-

ragadta szivét. Zavarában elfeledte hitvesét

bemutatni, s szó nélkül leült.

«Nos?» kérdé neje élesen. — «Nem

akarsz ismerseidnek bemutatni?*

«Bocsánat, Eliz . . . nm . . . dr. R.ein-

berg ur s leánya, Paula kisasszony*.

«Igen örvendek*, mondá Eliz asszonyság,

a leányt hideg közönynyel szemlélve. Paula

meg öt nézte — egykedv tekintettel — s

széket kínált neki. Az asszonyka engedett a

meghívásnak. A tanitó szemei még mindig

Paulán csüggtek. Sajátságosán elütött fiatal

húgának ragyogó, vidám megjelenésétl. Fe-

kete ruhájában, egyszeren szétválasztott

hajával csaknem matrónaszerüen nézett ki.

Arcza soványabbak lnek,, még halványabb

volt, mint az eltt s szorosan bezárt ajkai

körül fanyar vonás volt látható. Az id már

homlokára véste az els ránczokat, szemei-

nek komoly, elutasító tekintete vala. A régi

Paula volt s még sem volt az. A tanitó

annyira megváltozottiiak találta, hogy szo-

morúság lopódzott szivébe, mig a leányt nézte.

Tininek a hosszú hallgatás csakhamar

nyomasztó lön s csevegni kezdett. Természe-

tesen Sz.-Jakabról. Ah! az a kedves, jó fé-

szek! «Mennyi ideje, hogy onnét távozott?*

kérdé a tanítót. «Ön korábban elment, mint

mi, ha jól emlékezem*.

«Igen! Már nyolcz éve, hogy eltávoztam

. .. hogy múlik az id! Már három év óta

meg is házasodtam*.

«Mit csinál Salzburgban?* kérdé öt az

orvos.

«A fötanitói állással kínáltak itt meg,

s én elfogadtam. Eldöm hirtelen meghalt s

úgy Hübelé-Balázs módjára kellett idejönnünk.

Mikor is jöttünk meg ? Tegnapeltt, úgy
hiszem . . . vagy nem?*

«No igen . . . persze tegnapeltt*, mondá

felesége. «Hogy is kérdezheted!*

« Bocsánat, kedves Eliz. Néha szórako-

zott vagyok*.

«Azt veszem észre*.

Kissé megzavarodva hallgatott és Tini,

ki e kis házassági szóvitát unalmasnak találta,

hirtelen közbe vágott: «Tudja-e ön, hogy

még mindig nem feledtem el Sz.-Jakabot ?

Ott nagyon boldog voltam. Ah! a mi ked-

ves házunk és kertünk! Most idegen tulaj-

donát képezik ... és a kert, mint mondják,

már nem is szép. Én több hajdani iskola-
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társommal levelezek s igj' pontosan tudom,

mi történik Sz.-Jakabon».

«No hát beszéljen egyet-mást felle*,

mondá a tanító. «Én is szeretem azt a fész-

ket . . . habár nem tudom, miért*.

<Kirl vagy mirl beszéljek?*

A tanító néhány tanítványa után kérde-

zsködött. Tini mindegyiknek sorsáról tu-

dott, hogy ez vagy az megházosodott, mások

meghaltak; «és a Medvekorcsmáros szép kis

Jóskája*, fejezé be Tini jelentését, «most a

papnevelben van ... az a vig íiczkó pap

lesz . . . képzelje csak!*

A tanító önkénytelenül Paulára pillan-

tott. A leány vonásai nem változtak; alig

látszott hallani, a mirl beszéltek.

«Mit csinál az esperes ur?» kérdé a

tanító némi erlködéssel.

«Még mindig Sz.-Jakabon kuksol s úgy
mennydörög a szószékrl a bnös világ ellen,

mint azeltt. És unokahuga . , . tudja, az a

hegyes arczu sovány kisasszony . . . még
most se hagyta el öt

;
csak hogy nem rizs-

porozza már magát s nem hord párizsi sarkú

czipket. Végre letett róla, hogy fejköt alá

kerüljön, sokat eszik és iszik s a fiatal pap-

ságot kínozza, a kik eltt a lady patroness

szerepét játsza*.

«Ezt a sportot már akkor is zte . . .

És a fiatal Perkon ... mi lett belle?*

Most tett Paula elször mozdulatot. Félre

forditá fejét s tekintetét a vidám tömegen

jártatá. Mily szomorú és bágyadt volt ez a

tekintet ! A tanítónak szive mélyébe hatott.

«Perkon urnák felvitte Isten a dolgát*,

jelenté Tini. «Egy ideig pártja lapjainak irt,

szerkeszt is volt s jelenleg a salzburgi her-

czeg-érsek titkári tisztét viseli. Az érsek,

mint mondják, sokat tart felle s egyszer

Kómába is magával vitte, hol Perkon urnák

szabad volt a pápa szentségének papucsát

megcsókolni . . . kérem szépen ! ez a szeren-

cse! .. . No, ne mosolyogjon 0I3" gúnyosan!

A mi nagy pápánkat én is szeretném egyszer

látni, s Rómát szintén ... és bizonyára ön

is ... Én már többször találkoztam Perkon

urral az utczán. 0 persze nem ismert rám

s csak úgy elnézett a fejem fölött. Nagyon
csinos és önhittnek látszik. Szent-Jakabban

mindig nagyon komoly volt ... de persze . .

.

akkor ...»

Elhallgatott s nénjére nézett.

Szünet következett be.

Ha Paula csak egy szót szólt volna.

Mennyire szerette volna a tanító tudni, hogy

mint éli világát, meggyógyult és feledett-e

már . . ?

«Es Cézár elpusztult*, mondá Tini hal-

kan magában. « Szegény Cézár*.

Szótlan intéssel érinté meg az orvos

fiatalabb leánya karját. Paula észrevette.

«Ah! ne bántsd, apám*, mondá Paula s

újra a tömegre nézett. «A négyes kezddik

. . . van-e tánczosod Tini?*

«Igen ... és épen itt jön. De kit vezet

karján ?»

A diák hozzájuk közeledett; nem volt

egyedül. Egy szke, választékos hölgy támasz-

kodott jobb karján s világos szemeivel kíván-

csian s mosolyogva nézett a társaságra,

«Anyám engedelmet kér, hogy bemutat-

hassam önöknek, orvos ur», mondá a diák.

Az orvos fölállt, megnevezte a jelenlev-

ket, s a hölgynek, ki ügyesen meghajtá

magát, az asztalnál udvariasan helyet csináltak. .

Mig a fiatal pár tánczolni ment, az idegen

n fesztelenül s szeretetne méltóan kezdett

csevegni. Elmondá, hogy csak rövid id óta

van Salzburgban s még nem volt alkalma a

város elbbkelöivel megismerkedni
;
rendkívül

örvend, hogy az orvos urral s családjával

megismerkedhetik, mert már sok jót hallott

felölök. A hölgy kellemesen beszélt s még

mindig csinos és igen értelmes arcza elfogu-

latlan derültséget fejezett ki. A takaros ter-

metet szürke selyemruha födte, haja egy-

szeren s Ízlésesen volt fésülve s nyakában

finoman vésett kereszt függött. Jó keresztény-

nek látszott, mert a beszédet csakhamar

Salzburg egyházi állapotaira terelte, s az is-

koláról beszélt s sajnálta, hogy a papság

nem igen szólhat többé az iskola ügyeibe

. . . «de bizonynyal nem fog az igy maradni*.

« Bocsánat, tensasszony*, szakitá öt félbe

a tanító s torkát köszörülte. « Ebben nem

lehetek egy véleménj'en*.

«Nem?» A n világos szemei jóakaratu

gunynyal néztek rá. « Miért nem?*

A tanító csupa frázistól hemzseg be-

szédet tartott; haladásról, felvilágosodásról,

a papság kártékony befolyásáról, a független

iskola fontosságáról s annak szükségességé-

rl beszélt, hogy a tanítói testület szabadon

és akadály nélkül mozoghasson.

«De biztos ön a felöl, hogy a tanító
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urak mindig eltalálják az igazat — vágott

közbe a hölgy mosolyogva.

«Ha nem is mindig, a gyermekek neve-

léséhez mégis csak jobban értenek, mint a

borotvahösök».

«Ma)d meg látjuk», mondá a nö. «A jöv
majd megmutatja, kinek van kettnk közt

igaza ».

A nö ezzel véget akart vetni a szóvitá-

nak
;
de a tanitót nem lehetett oly könnyen

lerázni.

« Sokat tudnék én arról mondoni», feleié

a tanitó. «Elég dolgot adtak nekem a tisz-

telend urak, midn még Szent-Jakabon vol-

tam . . ,»

«Sz.-Jakabbon ?» vágott szavába a hölgy

némi elevenséggel. «Ismeri Sz.-Jakabot ?»

«Nagyon jól, és én azonnal bebizonyítom

kegyednek ...»

« Bocsánatot kérek, hogy nem hagyom
szóhoz jutni. Nagyon illetlen ugyan, de egy

kérdést kell önhöz intéznem. Minthogy ön

Sz.-Jakabon volt, talán ismerte boldogult

bátyámat. Ö egy ideig káplány volt az ottani

esperes-plébániai templomnál.

»

«Hogy hivták ? En több káplánynyal

ismerkedtem meg ott . . .»

«Harteck György*.

Hirtelen csend következett be. Minden
szem a beszél arczára irányult s Paula hal-

vány arczát sötét pir futotta el. Sajátságos,

majdnem borzasztó tekintettel bámult az ide-

genre. A nö megértette s a leány szemébe

nézett. Megfejthetetlen, kellemetlen érzés

fogta el a hosszú, rejtelmes tekintettl . . .

nem tudta elviselni; szemhéjai lecsukódtak

s nem egész szilárd hangon kérdé : « Mi tnik
fel önöknek annyira?*

«Nekünk?» viszonzá a tanitó rosszul

palástolt nyugtalansággal. « Semmi ... De
mi ismertük bátyját . . . nagyon szerették

Sz.-Jakabon ...» A jó ember zavarodottan

beszélt.

«Örvendek, hogy ezt hallom*, mondá
Anna. « Szegény bátyám már rég meghalt.

Nagy csapás volt ránk nézve. Anyám nem
nem is soká élte túl, s midn aztán ipám s

napam is meghalt, elköltöztem Kuífsteinból,

hogy ne emlékezzem örökké elhuny kedve-

seimre. Boldogult bátyámnak volt egy barátja

. . . talán azt is ismerik önök ? Perkonnak
hivják ...» (A tanitó némán intett.) «Erre

az urra okom van haragudni, ámbár bátyám

iránt h barátként viselte magát . . . Velem

azonban nem szépen bánt. Bátyám halála

után érintkezésbe akartam lépni Perkon urral

. . . kivált anyám kívánta látni öt, hogy tle

megtudja, mint tölté el Györgyünk élete

utolsó heteit s vájjon keresztény módon s

nyugodtan halt-e meg ... de az a Perkon

ur oly különös volt, hogy minden meghívá-

sunkat elutasította, s leveleimre alig felelt

. . . s midn végre magam mentem hozzá,

oly ridegen fogadott, mintha valami teljesen

idegen személy volnék, s csakhamar végzett

velem . . . pedig én vagyok elhunyt barátjá-

nak egyetlen húga! Ez nem volt szép tle

. . . azzal a kutyával, melyet boldogult bá-

tyám hagyott hátra, állítólag ezer komédiát

zött, éjjel nappal ápolta, mig az állat meg
nem döglött . . . mint nekem mondták, gaz-

dája halála fölötti fájdalmában . . . hogy

igaz-e ez, nem tudom, nem is érdekel . . .

csak az az egy bosszant: hogy Perkon ur

oly kíméletlenül mellzött bennünket, mig

egy oktalan állattal olyan nagy teketóriát

csinált. Megfogják engedni, hogy az ilyen

magaviseletén méltán csodálkozhatni*.

« Bizonyára*, mondá a tanitó rövid szü-

net múlva, mert senki más nem akart szólani.

Paula még mindig a szke nre nézett. Tehát

ez volt az ö húga! az ö húga! Ezek a kis

kezek segítették tönkre tenni öt . . . ezek

az ajkak soha se nyíltak meg az ö érdeké-

ben ... ez az asszony meghalni hagyta öt

s csak akkor sietett hozzá, midn már a

koporsóban feküdt ... és az húga volt. A
régi, eltitkolt gylölet ismét föléledt Paula

keblében . . ,

Az orvos nyilván sejtette, mi megy végbe

gyermeke szivében
;
Paulához fordult s halk

hangon kérdé, nem volna-e kedve kissé a

tánczot megnézni?

A leány igent mondott, s a tanitó, ki

mást sem kívánt, minthogy innét szabadul-

hasson, fölkelt s ajánlkozék Paulának, hogy

a tánczterembe kiséri.

Paula karjába tette az övét, gyors léptek-

kel mentek a tánczterembe, s egy sarokban

helyet foglaltak.

A zenekar dalokból álló négyest

játszott; egyik kedves hazai dal követte a

másikat
;
a fiatal párok kedvesen mozogtak

ide-oda. Paula mintegy íátyolon át nézte e

vidám sürgést, forgást. Az emberek elfeledték

Györgyöt s megvigasztalódtak, hogy meghalt;
'
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mindnyájan folytatták iitjokat, boldogok vol-

tak, czélt értek; nem. A hézag, melyet

halála okozott, megmaradt, a seb titokban

folyvást vérzett. Nem keresett kárpótlást, azt

a gondolatot, hogy még egyszer szeressen,

gúnyosan zte el magától. Boldognak lenni,

csókolózni, örvendeni, inig ö sirjában porlad

— nem, oh nem ! 0 hü maradt hozzá s az

ifjúság tova tnt. Mi köze hozzá? Nem min-

denki találja meg a boldogságot, s a kedves

halottért hordott gyász szintén árnya a boldog-

ságnak.

A tauitó hangja íelkölté öt merengésébl.

«Sok év óta nem láttuk egymást*, hallá

Paula a tanító szavait. « Szeretném tudni,

miként tölti életét, Paula kisasszony ...»

A leány komol3’an szemeibe nézett.

«Hogyan töltsem ? Igen csöndesen és

békésen . . . Tini a legnagyobb örömem. Oly

derék és ijiarkodó leány, igen szépen énekel

s a cziterán nagyon ügyesen játszik. A házi

dolgokban is serény s életünket vidámságá-

val deriti föl*.

«És kegyed ?» kérdé félénken.

Én* ? szintén szólva . . . magamra keve-

set gondolok. Én öreg vagyok. Ha apámat

és Tinit boldognak látom, semmi kivánni

valóm se marad hátra. Itt jön neje*, mondá
félbeszakítva.

A tanító nem épen nyájasan nézett a

belépre. Szeretett volna többet megtudni

. . . de aztán meggondolta,' hogy Paula, ki

mint ifjú leány tartózkodó és zárkózott vala,

az évek folyamán alig változhatott meg. Só-

hajtva kelt föl s neje elé ment.

« Menjünk haza*, mondá hit\ese, s hal-

kabban tette hozzá ; « Egyre kérlek : ne jusson

eszedbe ezeket az ismerseidet felszólitani,

hogy látogassanak meg bennünket . . . ezek-

hez az emberekhez semmi közöm. Nincsenek

inj'emre*.

« Miért nincsenek?*

« Azért. Mindennek megmondjam az okát-

fokát? Neked ])ersze kivánatos volna régi

kedveseddel érintkezni . . .*

« Istenem, Eliz, ne izgasd fel magadat.

Hiszen engedek kivánságodnak*.

Paulához mentek s búcsút vettek tle.

Paula kezet adott nekik — az eshetöleges

viszontlátásról egy szót sem szólt.

«Visszakisérjem atyjához ? » kérdé a

tanitó.

«Ne, köszönöm. Inkább itt maradok*.

«Jó. Akkor megmondom neki a helyet,

a hol kegyedet hagytam*.

Elmentek. Paula nem nézett utánok.

Néhány perczig mozdulatlanul ült helyén, s

csak akkor kelt föl, midn két barátságos

alakot látott feléje közeledni, s mosoly futotta

el arczát. At3^a és Tini állt eltte.

«Mejünk haza*, mondá Tini s nénjéhez

simult,

«Már ?»

«Igen. Elég volt a tánczból*.

«Nem Ígérkeztél el a következ tán

czokra ?»

«Az nem tesz semmit*.

Paula csókot lehelt húgának barna ha-

jára. Tudta, hogy Tini miatta beszélt igy

. . . aj)ja és Tini mindig csak rá gondoltak.

Mily türelmes volt mindig at3^ja! Évekig

várt, mindig egyenl szeretettel és szelidség-

gel, inig Paula végre nyugodtabb lett.

Ü és Tini i)ótolni iparkodtak azt, a mit el-

vesztett, csöndes buslakodásáért soha nem
korholták, minden vidám szavát, minden mo-

solyát szinte örömmel üdvözölték, ügy bán-

tak vele, mint a súlyos beteggel . . . apja,

kivált apja. H, soha nem ingadozó szeretet-

tel szerették öt ... ez oly jól esett neki s

napsugarat árasztott fájdalmának sírjára is.

Karon fogta atyját. «Igen, menjünk haza*,

mondá Paula.

«Ugy-e megdöbbentett a találkozás ezek-

kel az emberekkel?* kérdé az orvos, midn
otthon voltak. «Ug3"-e igen, gyermekem ? De
ne tördjél vele. Ama hölgynek elég világo-

san tudtára adtam, hog3’^ nem kívánkozom

vele érintkezni ... és Tininek se lesz ki-

fogása az ellen, hogy búcsút kell mondania

diákjának . . . akadnak még máS' tánczosai*-

« Attól nem félek*, mondá Tini.

«És a tanitó kis felesége anélkül is rop-

pant féltékeny volt Paulára*, folytatá az

orvos mosolyogva. «Igy hát ezektl az em-

berektl is szerencsésen megszabadultunk.

Nem fognak másodszor meglátogatni*.

«Én is azt hiszem*, mondá Tini.

Egy csókkal jó éjt kívántak egymásnak.

Mi eltt Paula fekv helyére ment volna,

letérdelt an3'ja képe eltt és sokáig imádko-

zott. E közben könyek peregtek le arczán,

de ezek szelíd, szabaditó könyek voltak.

Ismét tudott imádkozni, a gondviselés útjait

kezdé belátni, mely csak azért fosztotta meg

t, hogy más oldalon kétszer annyit adjon



;-i2, SZÁM K U S Z 0 R 11 511

neki. Jóllehet Paula tudta, liogj' azt a halot-

tat addig fogja szeretni, inig szivének dob-

banása lesz, de azt is érezte, hogy végre

nyugodt lett. Harteck Györgygyel minden

eltnt, a mi tiszta lelkére mint sötét folt

tapadt. Csaknem vétkes szenvedélylyel csüg-

gött e férfiún, ö miatta ingadozott az igaz

és igaztalan között, st ö miatta meggondo-

latlanul letért volna az önmaga s kedvesei

iránt való kötelesség útjáról is, de a halál a

szomorú hai’cznak véget vetett. Ma már tu-

datával volt annak, hogy igy kellett tör-

ténnie, hogy megmentse maga magát
;

a

hajótörés daczára, melyet egyetlen szerelme

szenvedett, kimondhatatlan sok maradt neki:

az önbecsülés, a családi tzhely s két, hozzá

igaz szeretettel ragaszkodó ember. Ez sok

volt, talán több, mint a mennyit megérde-

melt — több,' mint a mennyi kell, hogy az

élettel leszámoljunk.

KÖNYVKERESKEDI PANASZOK.
— Aigner Lajos elnöki beszéde a magyarországi köii}'v-

kereskedk közg} ülésén. —

A magyarországi könyvkereskedk egye-

sülete múlt vasárnap, f. hó 2-án tartotta évi

közgylését a Frohner-szálló kis termében.

Ebbl az alkalomból Aigner Lajos, az egye-

sület elnöke sok tekintetben figyelemreméltó

beszédet tartott, melyben a magyar közönség

kevés érdekldését a könyvpiacz iránt meg-

lehets keményen aposzti'ofálta.

Az Írók Magyarországon sokat panasz-

kodnak a könyvárusokra és nem alaptalanul.

Ök sokszor a dolog könnyebb végét fogják

meg és selejtes üzleti érdekek miatt elha-

nyagolják az irodalmi becsvágy komoly ter-

mékeit. Bens érték mre alig akad kiadó

nálunk, hacsak társaságok, egyletek vagy

egyes irodalmi hatalmasság protekcziójában

nem részesül. Ez igaz. De mit szóljunk a

könyvárus védekezéséhez, a ki azzal menti

magát, hogy a komoly irányú, belbecs könyv-

bl évenkint 10 példányt ád el, niig a se-

lejtes regényforditásokból legalább is 100-szor

annyit ? Ha a könyvárus élni akar és nem
akar egy év múlva csdöt mondani : mit csi-

náljon ? Hát bizony valljuk be : ebben a be-

szédben szintén van igazság. A könyvárus

jóakarattal néz a komoly becsvágyu Íróra,

de nem mer hozzájárulni a mvéhez, mert

megég vele. A közönség nem veszi és nyakán

marad. Nos, a könyvkeresked is üzletember,

neki az irodalom üzlet; a höz'ónségtöl függ,

hogy jobb vagy i'osszabb portékát áruljon.

Tehetné ugyan, hogy meggazdagodván a ha-

szontalan munkák jövedelmébl, jobban meg-

fizetné vagyona fölöslegébl az abszolút becs

szép müvet. Ez megint a könyvárusok ellen

szól. De akárhogy dobáljuk ide s tova egy-

más fejéhez az argumentumokat, annyi bizo-

nyos (s nyugodjunk meg ebben irók, könyv-

kereskedk egyaránt), hogy egymáshoz való

viszonyunk sokkal jobb, sokkal elnyösebb

s barátságosabb volna, ha megvolna már as

a magyar közönség, mel}^ a komoly, becs-

vágyó, magas sziiivoualon álló irodalmi fér-

fiak mködését állandó figyelemmel kisérné

és egy-egy kiadás sorsát minden körlménj'ek

közt biztosítaná.

Ezek után itt közöljük Aigner Lajos

érdekes és széles körben élénk hatást keltett

elnöki beszédének lényegesebb pontjait:

Tisztelt közgylés! Minden emberi tevékenységre,

minden egyéni- és egyesületi mködésre ránjomja az

id a maga bélyegét. Ez alul nincsen kivétel, nincsen

menekvés. Ennélfogva a magyar könyvkereskedelem

általában és egyesületünk különösen sem képezhetnek

kivételt. Korunk jellege a respedés, a laukadtság, a

kimerültség úgy szellemi, mint anyagi- s üzleti téren.

Döczögve haladunk járt njomokon és csak egyes

szakmában tapasztalható ersebb mozgás, örvendetesebb

lendület, — mintegy tanúságául annak, hogy az em-

beriség haladása nem szünetel, csupán egyes tereken

pihenni látszik, várva a lökést, mely a hathatósabb

elrenyomulást megindítsa.

A kivételes szakmák közé a magyar könyv-

kereskedelem tavaly sem tartozott s ennélfogva egye-

sületünk életében sem fordult el oly mozzanat, me-

l3’et örvendetes haladásnak, vagy csak e haladás

csirájának is tekinthetnénk.

A közgazdaság minden ágában évek óta tapasz-

talt pangás nyomasztólag h;it els sorban a könyv-

kereskedelemre, hiszen a könyv as, mit a magya7- em-

ber legkönnyebben nélkülözhet, yó esztendben ez az

utolsó, a minek megszerzéiére gondol és rossz esztendbl

ez az els, a 7niben takarékoskodik. Pedig körülbelül

egy évtized óta egyik rossz esztend a másikat éri.

Az idén az orsz. kiállítás abban a szinben tün-

teti ugyan fel viszon) ainkat, mintha azok minden te-

kintetben virágzók, vagy legalásb is kielégitök vol-

nának; de mi tudjuk, hogy a pirosalma belül férges,

hogy iparunk úgy mint kereskedelmünk nagy és

veszedelmes bajokban szenved. Közvetlenül a mi

üzletünkre nézve a kiállítás nem hozott semminem
elnyöket, csak áldozatokíit követel, tartama alatt a

könyvvásárlás még a rendesnél is jobban csökkent, és

azon ezégek is, meljmk kalauzoltat stb. kiadtak, sem

fognak valami nagy nyereséggel dicsekedhetni.
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Ezután — szóló — a magyar könyvprodukczióra

reflektál, mely gyarlón van képviselve a kiállításon.

A mullhoz képest azonban a könyvtermékek Ízlés- és

csin tekintetében nagy haladást mutatnak. Más kérdés.
|

hogy a kelet meglelel-e, az ezáltal okozott költség-

többletnek V Véleménye szerint nem felel meg, mert

az akadémia, természettudományi és számos más tár-

sulatok és tömérdek hírlap a könyvkereskedelem ki-

kerülésével annyira elnyeli az olvasóközönséget, hogy

se pénze, se kedve, de még ideje se marad könyvek

vásárlására és olvasására. Mind sok abuzus és vissza-

élés ellen — igy folytatja — nem tudtunk eddig ellen-

szert felfedezni. Az egyetemi nyomdának minkek ká-

rosító eljárására figyelmeztettük a közoktatásügyi

minisztert, ö azonban helyeselvén az eljárást, nem

hajlandó ez eddigi rendszeren változtatni.

E bajok orvoslására a mód és tehetség az, minek

nagy hiányát tapasztaljuk. Értjük a végrehajtó hata-

lom hiányát, mely igyekvéseinket meghiúsítja.

Ez a hatalmuk mindaddig nem lesz meg, a med-

dig oly kiadó czégek, mint Athenaeum, Franklin,

Lauffer, egyletünkön kívül állnak.

IRODALOM ÉS MVÉSZET. !

Coppée Budapesten. A franezia vendégek, kik a

budapesti «Irói és mvészi kör» meghívására jönnek

Budapestre a kiállítás megtekintésére, vasárnap, í. hó

9-én reggel érkeznek fvárosunkba. E vendégek nevei

közt olvassuk a Coppée Ferencz nevét is. Coppée ma

Francziaország legnagyobb é költje, kit a magyar

közönség is régóta ismer. Nevét a «Kovácsok sztrájkja*

tette legelször híressé nálunk. Azóta egy felvonásos,

költi becs darabjai közül láttuk a «Cremónai hege-

düs»-t és a «Vándor»-t, mig tavaly a nemzeti színház

a «Severo Torelli* t is bemutatta, mely remek lélek-

tani rajzaival s pompás nyelvezetével elragadó hatást

gyakorolt. Coppée apróbb költeményei szintén mes-

teri kézre vallanak. Fogadtatása Budapesten minden-

esetre fényes lesz.

Jókai Mór mvei négy szinpadon. Jókai Mór, ki

nem régiben Balatonfüredre költözött, nagy buzgóság-

gal dolgozik a trónörökös könyvén, s mellett a lapok-

ban folyó regényeit sem szakította félbe. Koszorús

költnktl szeptember végén és októberben egyszerre

négy színházban adnak színdarabot. A Fekete gyé-

mántokból a nemzeti színház igazgatósága tegnap

osztotta ki a szerepeket. Játszanak benne : Nagy Imre,

Fái Szeréna, P. Márkus Emma, Felekiué stb. A da-

rabhoz tömérdek uj díszlet és jelmez készül. A kiál-

lítás páratlanul fényes lesz. A próbákat nemsokára

megkezdik, mert a darabot még szeptember második

felében színre fogják hozni. — A Czigánybáró zené-

jével Strauss Ede, a bécsi kering-király már elké-

szült és azok, a kik a zene egyes fbb részeit zon-

gora-kivonatban hallották, eliagadtatással nyilatkoznak

róla. A szöveg is rendkívül érdekes és mulatságos. A
darabot egyidejleg adják el Bécsben és Budapesten.

Kezdetben az volt a terv, hogy a népszínházban hoz-

zák színre, de Podraaniczky Frigyes b., a magy. kir.

operaház intendánsa levélben felkérte úgy Jókait, mint

Strauss Edét, hogy a darabot engedje át a magyar

!

operaháznak. A darab zenéje ugyanis egészen elüt az

operett sablontól és egész operává ntte ki magát.

Strauss felhasználta a magyar motívumokat és több

zenerészt valóságos magyar zamattal irt meg. A darab

mind Budapesten, mind Bécsben nem sokára színre

kerül. — A «Kálmán király»-t szintén októberb n

akarják színre hozni Bécsben, a Burgszinbázban. Min-

denesetre érdekes premiére lesz, mert az osztrák f-
város magas mvészi nívón álló színházában eddig

még magyar lörténelmi színmvet nem mutattak be.

Jókai kezdetben ellenezte, hogy a Burgszinház igaz-

gatósága épen ezt a darabját hozza színre, azt adván

okul, hogy azzal Budapesten sem aratott nagy sikert.

De a bécsi igazgatóságnak annyira tel szik e darab,

hogy Jókai végre is kénytelen volt beleegyezni. A
premiéren maga a költ is jelen lesz.

Uj könyvek. Legújabban megjelentek a következ
munkák: «A Balkanfélsziget némely országai és tar-

tományainak közgazdasági viszonyai* — szerk. Keleti

Károly dr. Nyom. a pesti könyvnyomda részv.-társ.

Ára? — «1885. XXIII. törvényezikk a vizjogról*.

Nyom. Lampel R. (Wodiáner F.) Ára 40 kr. — «Az

államgazdaságtan (Pénzügytan) kézikönyve*, irta Ma-

riska Vilmos dr. Nyom. Franklin-társulat. Ára 3 frt

60 kr. — «A közigazgatási törvények és rendeletek

kézikönyve*. 1. füzet. Szerk. Petrovs/.ky József. Nyom.

Lepage Lajos B. Csaba. Ára 80 kr. — «Kis Lexikon*

egyetemes ismer ttár. Tizenkét füzetben. 4. füzet. Szerk.

Wekerle László dr. Nyom. Pallas irodalmi és nyomdai

részvény társaság. Ára egy füzetnek 30 kr.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigrner Iiajoa.

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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II.

Fejldés-történet. Schiller.

A hegeli bölcseletnek jellemz sajátsága,

hogy gondolattartalma elttünk fejldik és

mintegy önmagából kinni látszik. A gon-

dolat benne önmagát hajtja tovább, mintha

valamely életer volna benne és fejldési fo-

lyamata a megelz fllozófok tanait mint át-

meneti fokozatokat tünteti föl. Ezért leg-

jobban történeti alapon tárgyalható, a mint

hogy Hegel filozófiája egész tudatosan a Kant
által megindított bölcseleti mozgalom betet-

zése akar lenni.

Kant alapvet eszthetikájának az a ritka

szerencséje volt, hogy egy nagy költ azon-

nal egészen a magáévá tette. Schiller nem
szégyenlette Kant tanítványának lenni; de

több is volt, mint tanítványa. Az eszthetikai

nevelésrl szóló levelei által Kant széptanát

nemcsak él hatalommá tette, de egyszers-

mind önállóan tovább is fejtette. Bölcseleti

tanulmányai fleg az 1792—96 közti id-
szakba esnek és hogy költészetének nem vol-

tak ártalmára, azt a Wallenstein bizonyltja,

mely közvetlenül e filozófiai epokha után

készült.

Schiller eszthetikája minket már abból

a szempontból is érdekelhet, mert irodal-

munkra nagy hatást gyakorolt. A «rein

menschlich» és az «idealizálás» jelszavak bi-

zonyára els sorban rá vezetendök vissza.

Ismeretes, hogy Kölcseynek Csokonairól (1815)

irt kritikája alapvonásaiban Schiller Bürger-

reczenziójának mintájára készült. Ugyancsak

Schiller tanulmányozására vall, mikor Köl-

csey Berzsenyirl irt hires kritikájában azt

mondja, hogy a költnél «a közönséges tárgy

bizonyos idealitást nyer» . . . «hogy ö min-

dent bizonyos varázslat által megszebbit és

Íme a titok, ime a kánon, melyet még Aris-

toteles felállitott» . . .

Ezzel a varázslattal és titokkal Kölcsey

sokat vivódhatott, de bár öt költi lelkülete

s nemes Ízlése a széptani elmélkedésre prae-

destinálták, mégis abba a titokba mélyebben

behatni nem tudott. Tiz évvel a Berzsenyirl

irt kritikája után «A komikumról» czimü ér-

tekezésében, mely eszthetikai tanulmányai-

nak legérettebb gyümölcse, ismét visszatér

arra a bizonyos idealitásra és alig tud job-

bat mondani, mint a mit föntebb hallottunk.

«... mert mi az ideál egyéb, mint ma-

gasított, azaz a tehetségig nagy, a tehetségig

nemes tökéletben gondolt természet ?»

Ki nem venné észre e definiczio-kisér-

letben a gondolkodás vajúdását. Az ilyen

szavak, mint « magasított », «nagy» és « nemes

tökélet* csak homályos sejtelmet kelthetnek

arról, hogy mi legyen az eszményítés.

Bajza újból felkarolja a problémát és

ezt mondja; «A költnek, mint tudva van,

egyik f kötelessége a tárgyak idealizálása

;

mely nem egyéb, mint a természetben lev
kép, cselekedet és érzeménynek a lehet tö-

kéletig emelt niegtzemesitése»

.

Vessük ezzel

össze, a mit Schiller mond Bürgerrl irt kri-

tikájában : «Eine dér ersten Eríordernisse

des Dicliters ist Idealisirung, Veredlung, ohne

welche er aufhört seinen Namen zu verdienen*.

Bajza aztán hozzá teszi, hogy a valódi

költ az idealizálás «postulátumának akként

szokott megfelelni, hogy tárgyaiból minden

aljast, mindennapit elhagy és csupán a tö-

kélet elszórt sugárait gyüjtvén egybe, azokat

olvasztja egy bizonyos pontban harmóniai

vegyIllettel össze*.

Erdélyi erre azt jegyzi meg, hogy Bajza

ekklektikus, választgató, ki a természetben

elszórt tökélyeket akarja egyesíteni. Az ek-

klekticzizmus vádja azonban e ponton nem
annyira Bajzát, mint inkább Schillert illeti

meg, mert ugyancsak a Bürgerrl irt reczen-

zióban ez utóbbi igy szól

;
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«Ihm (dem Dicliter) kommt es zu —
j

die in melireren Gegenstanden zerstreuten
j

Strahlen von Vollkommenlieit in einem ein-

zigen zu sammeln* sat. . . .

Schiller ebben a képletes szólaniában

valóban ekklektikusnak látszik, de ö leg-

távolabbról sem az. A Biirgerröl irt kriti-

kája az eszthetikai elvi tartalom szempont-

jából nem igen jelentékeny dolgozat. Mint-

hogy pedig épen ez hatott leginkább régibb

kritikusainkra, a visszahatás sem maradha-

tott el. Kölcsey «A komikumról » irt tanul-

mányában már zúgolódik ellene. A Bürger

elleni támadást nem látja már többé egészen

igazoltnak. Es e nemes lelk férfiú szivében

a maga Csokonay-birálatával is elégedetlen

lehetett. De mert az ideálról még mindig

nem tud többet, mint hogy az «magasitott

természet », csak a zúgolódásnál marad, de

Schillert czáfolni nem képes.

Ezt elször Erdélyi kisérlé meg « Egyéni

és eszményi* czimü jeles dolgozatában (1847),

Ö már Schiller fmve ellen fordul, csak-

hogy — mint látni fogjuk — egyoldalú po-

lémiával.

Schiller e fmve (az eszthetikai neve-

lésrl, levelekben) az olvasónak legjobban

egyengetheti az utat Kant szigorúbb és el-

vontabb kutatásainak megértéséhez. Goethe

Schillernek szóban forgó mvét már a ki-

nyomatás eltt olvasta és igy irt róla Schil-

lernek :

«Mint a kitn és természetnknek meg-

felel ital édesen csúszik és az idegrendszer

jó hangolása által már a nyelven mutatja

üdvös hatását, úgy e levelek is kellemesen

és egyszersmind jótékonyan hatottak rám, és

hogy lehetett volna máskép, midn azt, a

mit rég óta igaznak ismerek és a mit rész-

ben dicsértem, részben dicsérni szándékomban

volt, ily összefügg és nemes modorban

találtam meg».

Schiller meg igy ir Körner barátjának

a Goetliével való eszthetikai eszmecsere után:

« Eszméinkben egészen váratlan megegyezés

állott be, mely annál érdekesebb, mert való-

ban a szempontok legnagyobb különbségébl

eredt ... Ez id óta ez elszórt gondolatok

Goethében is gyökeret vertek és most szük-

ségét érzi, hog3^ hozzám csatlakozzék és az

utat, melyen eddig egyedül és buzdítás nél-

kül járt, velem közösségben folytassa*.

Az eszthetikai nevelésrl szóló levelek-

0 R JJ

I
ben kezdetben az erkölcsi szempont az ural-

kodó és csak késbb emelkedik fölébe a szép-

tan!. Schiller egy pillantást vet korára. Vá-
rakozással telten tekintünk — igy szól — a

politikai szintéire (a nagy franczia forrada-

lomra), hol mostan az emberiség sorsa forog

koczkán. Nem gáncsolandó közönyösség-e, ha

a szabadság helyett a széprl akarok elmél-

kedni? ügy hiszem, elvekkel fogóm igazol-

hatni, hogy a szabadsághoz vezet ut a szép-

nek országán viszen keresztül.

Az eszmél ember az államban találja

magát, melyet a szükség természettörvények

szerint rendezett be. Az ember — mint er-

kölcsi lény azonban — e szükség alkotta

természetes állammal nem elégedhetik meg,

hanem az észnek államát követeli. De az

ember csak mint fizikai ember való, holott

mint erkölcsi lény problematikus. Az erkölcsi

ember ugyanis csak az eszményben van meg,

csak mint szkségképi és örök követelés.

(Kant « kategorikus imperativusa*.) Hogy le-

hessen tehát utat találni, mely a puszta er-

szak uralma alól az erkölcs törvénykezésébe

vezessen át, de úgy, hogy ezalatt az ember-

nek sem fizikai, sem erkölcsi lényege csorbát

ne szenvedjen. Mi legyen a jelenben érzéki

záloga a jövend láthatlan erkölcsiségének ?

(A « természet-államnak* és « erkölcs-állam-

nak*, a múltnak és jövendnek ez ellentéte

most a meglév társadalomba vitetik át). A
mai társadalom ketts bajban szenved. Egy-

részt látjuk a durvákat, kik a vak ösztönök

rabszolgái, másrészt a blazirtakat, kik a fél-

szeg kultúrából ered erkölcsi romlásba s-
lyednek; és ez utóbbi jelenség még undo-

kabb. A bárdolatlan szenvedélyekkel szem-

ben áll a világfias érzéketlenség. Mi tegye

olvataggá a tömeg nyers szenvedélyeit, és mi

feszítse meg a világfi lankatag erkölcseit?

Felelet : Az eszthetikai nevelés, mely az

ösztönöket az észszel, a hajlamokat az er-

kölcscsel összhangzásba hozza. «A hol csak

találod (az embert), vedd köri nemes, nagy

és szellemes formákkal, fogd köri a jelesnek

szimbólumaival, mignem a látszat gyzni fog

a valóságon és a mvészet diadalmaskodik a

természeten*. (9-ik levél.)

(A társadalomban meglév ellentétek

most az egj^énbe vitetnek át. Ez által a

morál-politikai s nevelési szempont háttérbe

szorul és helyébe lép a tiszta psychologiai

és anthropologiai szempont.)
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Az egyénben két ellenkez ösztön kü-

lönböztethet meg, melyeket Schiller tárgy-

éi /’oma-ösztönnek nevez. Az els az ember

érzéki természetének, az utóbbi eszes lényé-

nek felel meg. A tárgyösztön szenvedöleges

természet és változatosságot szerez, a forma-

ösztön zsarnoki jelleg és egységre tör.

Külön véve egyik sem vezet a szabad-

sághoz. Az érzéki ember nem szabad, mert

a benyomások rabja. Az ész pedig zsarnok,

mely mindig megoldandó feladatokkal és föl-

tétlenül teljesítend kötelességekkel kinoz.

Az érzékiség fizikai kényszert, az ész erkölcsi

kényszert tartalmaz.

Szabadság csak az eszthetikai hangulat-

ban van.
(Folyt, köv.)

ÜDV FRANCZIAORSZÁGNAK!
— Coppée Ferencsnek. —

Tündökl nemzet ! Nincsen koronád,

Mégis te vagy a földnek koronája !

Mert diadémnál szebben övez át

Az ész fönsége és a szellem bája.

Téged mosolyból alkotott az isten,

Mikép a hajnalt rózsás derbl.

Oh ! jöjj közénk, s uralkodj’ sziveinken,

A gondokat jöttöd viditsa föl

!

Frankhon nagyságát hozzátok nekünk,

S mi sziveinket adjuk át cserébe

!

Nagyok vagytok bár, csak szerethetünk,

Mert nagyságtok nem dölyf mogorva képe.

Mások nagysága szinte megtapod,

De a tiétek kegygyei van tele

!

Ki irigyelné balgán a napot,

.Mert oly magasból néz a földre le ?

Téged szerettünk mindig és soha

Meg nem tagadtunk mások kegye végett;

Mi hbbek voltunk, mint a mostoha

Szerencse, mely csalfán kijátszott téged.

De nagy vagy újra ! Tudtuk ! Látva folyni

Hs véredet, mi bennünk hit lakott

:

Mert nem lehet gorombán eltiporni

Káplárcsizmával égi csili got

!

S te, szép hazádnak nagy költje, kit

Petfink — élvén — testvérnek nevezne.

Rímedhez fzvén pompás verseit,

Mint hogyha két menydörgés versenyezne

:

Lelkes hazánk babért nyújt — óh! fogadd —
Suez dics titánjának s neked

!

Az összekapcsol óczeánokat,

S te óczeánon ringatsz népeket

!

Frankhon I légy üdvöz ! Korhadó világ

Merész repkénye, mely magasba tör

Örök üdén s belle szent virág

;

Eszmény fakad, mely áldás és gyönyör

!

Els mindabban, a mi szép s mi nagy.

Ki vér-megváltást hoztál a világra,

Világszabadság hérosza — : te vagy

Az emberiség örök ifjúsága

!

Ábrányi Emil.

EGY VIRGINIAI LEÁNY.
— Eredeti beszély az amerikai polgárháborúból. —

Irta : Pékár Gyula.

(Folyt.)

«Csak húzza meg kissé a hevedert, Dun-

woodie urv, monda a leány és kivéve lábát

a kengyelbl, lehajolt, hogy megmutassa a

helyet. Dunwoodie odahajtotta fejét a nyereg

oldalához, hogy teljes erejével meghúzza a

hevedert. A kik nyergeitek valaha, azok

tudják, hogy mily kemény munka ez

A fiatal tiszt érzé Maude közelségét s agyán

ezer gondolat czikázott át
;

csodálatos me-

legség hatotta át egész lényét; képes lett

volna örökké ez állásban maradni. Willyt

ezalatt a legyek bántották és Maude, hogy

egyet elhajtson, hirtelen odakapott kezével.

De e mozdulata közben pár ujja véletlenül

Dunwoodie fekete fürtös fejét érte.

«Ah bocsánat, Dunwoodie ur»,

mondá rögtön, szeretetreméltó mosolyával.

Tudta, hogy az ifjú nem láthatja öt és igy

észrevétlenül (tán azért) nyilván való kedv-

teléssel nézte annak szép alakját, melyhez

jól odaill katonai egyenruha simult. Szája

félig nyitva maradt, a mint az utolsó szó

elhangzott ajkairól és ez ajkak csodálatos

szenvedélylyel mozogtak. Szemeinek kifeje-

zése nem volt határozott; tévedezni látszék

a különböz érzelmek között s e határozat-

lanság furcsának tnhetett volna föl egy

olyan eltt, a ki ismerte Maude különben

határozott természetét.

Dunwoodie nem tudta, hogy mit feleljen,

hanem a leány kezének delejes érintését még
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most is érezte fején. Fölpillautott és fejét

odahajtva a nyeregpárnához, hosszan nézett

Maiidé arczára. A leányt e váratlan fordulat

meglepte
;
viszonozta a tekintetet és szemei

határozatlanságukban nem látszottak oly rej-

télyeseknek, mint máskor

«Tán megütöttem önt?» kérdé Maiidé

végre megtörve a csendet, egészen gyöngéd

hangon.

«Ah, neni», feleié Dunwoodie ép úgy,

mint a kit kellemes álmadozásból zavarnak

föl. Aztán levette szemeit Maiidéról és félre

állván a lótól, folytatta: «ime, minden rend-

ben volna ne hosszahbitsam meg a

kengyelt ?»

«Nem, köszönöm*, szólott a leány s meg-

igazodva a nyeregben, lopva a felszálló Dun-

woodiera pillantott.

Aztán folytatva elbbi társalgásukat

szépen haza ügettek.

III.

Fiatal korban a szív ruganyosabb, a leg-

kisebb impulzusra érezni kezd. Ez érzés bár-

mily kicsiny legyen is eleinte, a legrövidebb

id alatt óriássá nheti ki magát. így volt

Dunwoodieval is. Az üde szive, mely a

kollégium komoly munkájában nem ismerte

a fiatalság tomboló szenvedélyeit, — most

egyszerre érezni kezdett és ez érzés heves-

sége perczröl perezre növekedett. Bátoritotta

öt Maiidé? Nem tudta bizonyosan, de azt

hitte, hogy igen. A megváltozott viszonyok,

az otthon elhagyása, ez a vad, zajos katonai

élet, akaraterejét és határozási képességét

némileg megbékózta. Mikor Dunwoodie az

említett sétalovaglás után hazatért s letette

asztalára ostorát s keztyiiit, — érezte, hogy

valami különös, tán veszedelmes fog bekövet-

kezni látta magát, a mint lerohant

valami meredeken, de nem birt megállani.

Igyekezett visszagondolni anyjára, Harrietre

s otthonára, de e képeket most mind szám-

zte Maiidénak folyton lelki szemei elé to-

luló arcza, mely kissé gúnyosan látszék mo-

solyogni. Dunwoodie szemei határozatlanul

tévedeztek összevissza a szobában
;
érezte,

hogy az az érzés, mely most ert vesz rajta,

legalázatosabb rabszolgájává fogja tenni.

«Nos, fiacskám, hát hol voltál ma dél-

után ?» kérdé Carlton szívélyesen, a szobába

lépve. Meglátszott rajta, hogy azeltt egy

negyedórával ébredt fel délutáni álmából.

Z 0 K U

« Kilovagoltunk MaudeaD, mondá Dun-

woodie szórakozottan s érezte, hogy a saját

maga hangja oly különös idegenszerséggel

cseng fülében Még mindig az asztalon

hever ostorára szegzé szemeit.

Carlton fogait kezdé piszkálni és bizo-

nyos kutató élességgel nézett fiatal barátjára.

Aztán oda lépett hozzá.

«Mi lelt, fiacskám?* szólott gyöngéd

hangon, «ugy nézesz ki, mintha az orrod-

vére folyt volna. Szólj már. Nekem, a te

öreg Bob bácsidnak csak mindent elmond-

hatsz, mi ?»

Dunwoodie küzdeni látszék önmagával,

de aztán mosolygó arczczal szorította meg
barátja kezeit s megnyugtatva a kapitányt,

kiment a szobából.

Carlton fejét csóválva nézett utána és

valamit mormogott a fogai közt. Aztán ki-

vett egy felbontott levelet a zsebébl s szó-

rakozottan nézett annak czimére. Smyth irta

volt azt neki még régebben, de a levél vala-

hogy bent maradt a kabátja zsebében s most

véletlenül ismét kezeibe került. Gondolatai

összevissza kalandoztak s Smythröl hirtelen

eszébe jutott az a történet, a mit a tüzér-

százados William sérl beszélt. A kapitány

arcza a gondolatlánczolatnál aggodalmat árult

el. «Vigyáznom kell rá — — hisz rám bíz-

ták*, mormogta fogai közt s szintén kiment

a folyosóra.

Több nap telt el.

Carlton levelet kapott az ezredestl és

egészen meghökkenve olvasta el azt. A fo-

lyosón végig menve találkozott Dunwoodieval

s közölte vele a tudósítás tartalmát. Maiidé,

ki a verandán ült, megliallotta beszédüket s

az «eziedes» szóra figyelmezni kezdett. Oda

támaszkodott a falhoz és körül nézve, hogy

nem látja-e meg valaki, visszatartott lélek-

zettel hallgatta a kapitányt, ki Dunwoodie-

nek egyes részleteket fölolvasott a levélbl.

- Maiidé hallgatózott! — Maude tette ezt!

és e gondolatnál szégyenpir borította el a

leány arczát, de valami magasabb er lát-

szék hajtani t
« Tehát fiacskám, a levélben többek közt

ez áll: «Tudomásomra jutott, hogy az önök

közelében alig tiz mértföldnyire Lee-nek egy

nagy hadosztálya tanyázik — — *, hallod,

fiacskám ? *

Maude ennek hallatára elsápadt s vadul
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nézett körül. Hallotta, hogy Dunwoodie aj-

kairól könnyed cah» kiáltás lebbent el.

«S én bolond », folytatta a kapitány,

«niert igazán vén bolond, rákká ftt vén bo-

lond vagyok, a ki egészen kijöttem a hadá-

szatból ! én ennek nem tudtam a nyomára

jönni ! no, de hiszen !
— — — különben is

az ezredes itt egy postscriptumban azt Írja,

hogy a helyzet határozottan komolyabbra

fordult*.

Mikor Carlton bevégezte beszédét, Maude

hangtalan léptekkel lesietett a verandáról s

mindig készen álló lovára felülve ki vágtatott

az udvarból. — —
Mikor a tisztek a verandára értek, már

senkisem volt ott. Dunwoodie egy kis lovagló

keztyüt talált a földön : titokban ajkaihoz

emelte azt s aztán zsebre dugta.

Maude és Dunwoodie az utolsó séta-

lovaglás óta nem mentek ki. A lány észre-

vette egypárszor, hogy a fiatal hadnagy ke-

rüli öt. Az étkezés alkalmával találkoztak

ugyan egymással, de csak röviden beszél-

gettek mindennapias dolgok felöl. Dunwoodie
azt hozta fel ürügyül, hogy igen el van fog-

lalva
;

s ez igaz is volt, mert Carlton ersen
elhalmozta tiszti teendivel. Maude megle-

hets rosszul nézett ki.

«Mi bajod van édesem?* kérdé regge-

lizés alkalmával mrs Harrison leányától.

«Lássa kapitány nr», folytatá Carltonhoz for-

dulva, « Maude tönkre teszi magát. Hallott

már valaki olyat, hogy egy leány éjjel men-

jen ki lovagolni? Különben ezt nem is tette

soha azeltt, csak most a múlt hét óta kez-

dette el. Hanem hát az ur a házban !

»

«Ah, marna*
,
mormogá Maude.

A kapitány résztvevleg nézett rá.

«A virginiai leányok igen harcziasak»,

mondá kávéját szörpölgetve. «Ha meg is ta-

láljuk verni az önök hadseregeit, biztos va-

gyok felle, hogy az utolsó pillanatban egy

amazon-sereg fog elöteremni a föld alól, mely

megbosszulja a vereséget rajtunk*. E szavak-

nál a kapitány kellemes niosolylyal nézett

Maiidéra.

A leány elpirult e furcsa gondolatra, de

aztán határozottan szorította össze ajkait s

szilárd hangon felelt

;

«Bizony nem tudom, nem lesz-e igaza

önnek, Carlton ur.
,
A virginiai nk még ed-

dig mindig kitettek magukért*.

«És ha akad egy Herkules, a ki legyzi

ezt az amazon-sereget?* folytatta a kapitány

barátságos arczczal.

«Nem fog akadni*, jegyezte meg Maude

határozott hangon, egy cigarettere gyújtva.

Mindnyájan fölkaczagtak és Béllé félig ne-

vetve, félig komolyan oda kiáltott hozzá;

« Maude, mutasd meg az uraknak a kar-

dodat*.

« Lehetetlen .... önnek kardja is van,

miss Harrison?* kérdé Dunwoodie a lányra

nézve.

«Igen, Dunwoodie ur, és a vivási gya-

korlatokat minden reggel végig csinálom*.

«De még hogy!* egészítette ki Béllé

« összeveri mind a bútorokat*.

Maude erre nem látszék ügyelni s csak

tovább szívta cigarettejét. A tisztek kétke-

dleg mosolyogtak egymásra. Mrs Harrison

szintén nevetett.

«Miss Harrison*, mondá Carlton, alig

birva visszatartani a kaczagást, «én ajánlok

önnek valamit : álljon be hozzánk lovas-ama-

zonnak*.

Erre még inkább nevettek, csak Dun-

woodie arcza maradt nyugodt; ö látta Maude
komoly arczárói, hogy a leánj'^ nem veszi

tréfának a dolgot

|,
Egy szép augusztusi délutánon mrs Har-

rison és Carlton kapitány kint sakkoztak a

I

verandán, mig Béllé a kertben futkosott az

angora-macskával. Maude a bels szalonban

I

ült s egy divánra dlve ugyanazt a térképet

nézegette, mely régebben Dunwoodie szeme-

láttára a táskából kiesett. Egyszerre csak

kopogás hallatszott és az önkénytelenül ki-

ejtett « szabadra* Dunwoodie hadnag}' lé-

pett be.

«Bocsánat», kezdé némi zavarral, (ke-

zében sapkáját és ostorát tartotta), azt hit

tem azért jöttem ide. hogy megkér-

dezzem, nem volna-e kellemetlen önnek, ha

kilovagolnánk »

í
Maude felállott s elébe sietett. Könny

! egyszer nyári ruhába volt öltözve. Dere-

kához férfias szabású kabát simult, mel}’’ félig

ki volt gombolva. A kopogtatásra hirtelen a

zongora kótái mögé rejtette a mappát s Dun-
woodie belépésénél szivéljmsen ment elébe.

«On az, Dunwoodie ur? kérem, foglaljon

helyet. Lássa, most lustálkodom!* Maude ek-

kor helyet foglalt az ifjúval szemben a di-

vánön és egy párnára dlve félig behunyt
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szemekkel nézegette a hadnagyot. «Pár nap

óta fáj a fejem oly nyughatatlan vagyok*.

«Mily kár . , . . én hát ép rossz idben

jövök kérésemmel!* szólt Dunwoodie udva-

riasan mosolyogva.

«Se baj, — hanem igaz, most jut csak

eszembe, hogy mily régen nem voltunk már

kint! Emlékszik ön», és ekkor felült a di-

vánon s szeszélyes niosolylyal nézett a szem-

ben ül fiatal tisztre, «emlikszik ön utolsó

sétalovaglásunkra ? Mily jó, hogy ön akkor

velem volt! Ha nincs, bizton leesem, st ha

csak pár perczczel késbb jön, lecsúszom és

önnek a földrl kell engem fölszedni*.

(«Bár csak késbb jöttem volna!* gon-

dold Dunwoodie.)

E gondolatnál a hadnagy akaratlanul

Maiidéra pillantott. Arcza sápadtabb volt a

szokottnál, de ajkai, piros ajkai szenvedé-

lyesen mozogtak. Ah, ha ezt Dunwoodie meg-

értette volna!

Pillanatnyi csend állott be. Maude gy-

rit nézegette.

«Ün valóban oly jól lovagol, hogy nem

csodálnám, ha Carlton barátom tanácsát kö-

vetné*, szólott Dunwoodie udvariasan.

A leány hanyagul dobta le cigarettejét

és hátrahajtotta fejét a vánkosokra.

«Ön jó fin, Dunwoodie ur», mondá kö-

zönyös hangon, « miért mond nekem ily kon-

venczionális bókokat?

A fiatal ember szabadkozni kezdett, mit

a leány látható kedvteléssel nézett végig.

«Sose bántsa*, mondá végre könnyedén,

«mondja inkább, tud-e zongorázni?*

« Keveset*.

«Játszék nekem valamit. Tegye meg ezt

nekem. Ha a nyergemet megigazitotta, akkor

ezt is megteheti*. Maude ekkor lopva Dun-

woodiere pillantott s mintegy ki akarta ta-

lálni az ifjú gondolatait. «Majd én hallga-

tom*, folytatta és kaczéran a szófára heve-

redett.

Dunwoodiet meglepte ez a nyíltság.

Ilyesmit ábrándos és mesterkélt hazájabeli

nknél sohasem tapasztalt. Incselkedik vele

Maude? Gúnyolódik tán?

Mikor a zongorához ment, lopva Maude

szép alakjára pillantott. Szemei be voltak

hunyva és ajkai remegtek, mintha valami

édes dolgot akartak volna susogni. Szája

körül kis éldelgö mosoly játszadozott.

Dunwoodie a kótával kezében megállóit

s szemei a leányra tapadtak. Egyszerre csak

Maude fölveté kecses fejét és szórakozottan

kérdé

:

«Nos — ön még mindig nem játszik?*

E szavaknál némi büszkeség vegyült arcza

kifejezésébe. Mulatni látszék azon, hogy a

fiatal embernek igy parancsol.

Dunwoodie leült és meglehets jól ját-

szott el egy pár klasszikus darabot. Maude

arcza a játék alatt meg se moczczant, de

mikor a végs akkord is elhangzott, hirtelen

fölemelkedett s mintha elszédült volna, kezét

homlokára tévé.

«Jól van, Dunwoodie ur*, mondá he-

lyeslöleg bólintva. «Ön derék fiú — lássa,

már nem fáj annyira a fejem*, s ekkor paj-

zánul pislantott feléje.

« Köszönöm dicséretét, miss Harrison*,

feleié tréfásan meghajolva a fiatal ember.

«De önnek most meg kell engednie, hogy

viszontszolgálatra kérjem
;
játszszék nekem

szintén valamit*.
/

«En?» mondá Maude csodáikozóan emelve

föl szemeit. «Nem tudok ugyan valami sokat,

de azért nem kéretem magamat sokáig, —
mint az önök new-englandi légies hölgyei*.

E szavaknál Maude kecsesen hajtá félre fejét

és incselkedve nézett Dunwoodiera. «De ezt

el ne mondja otthon, érti?* folytatá. «Meny-

asszonya megtalál haragudni arra a gonosz

virginiai leányra, a ki ily csúf dolgokat be-

szél össze. Ha ha, mi?»

«Ön csalódik, miss Harrison*, mondá a

fiatal ember egészen komolyan, «nekem nincs

menyasszonyom, még csak — — » de itt az-

tán megakadt.

« Lehetetlen ! Hanem micsoda bolondokat

is beszélek össze. Istenem, az a ffájás ! ön

megbocsát nekem, tudom, mert ön jó fin,

Dunwoodie ui-*, és ekkor barátságosan tévé

kezét a hadnagyéra, ki épen a zongorához

támaszkodott. A forró kéz érintése, mint va-

lami láz hatotta át Dunwoodie egész testét,

ügy érezte magát, mintha ismét valami vonz-

körbe jutott volna, melybl nincs menekülés

.... vére szinte pezsegni kezdett .... ar-

czát halvány pir boritá.

«Ime*, mondá Maude, «hallgasson» és

ekkor ujját piros ajkai elé tévé. — Dun-

woodie úgy szerette volna ez ujjat megcsó-

kolni. — Maude hévvel játszott el egy pár

néger dalt, melyeknek jellemz naivitása és
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fülbemászó dallama egész uj ismeretlen vi-

lágba ragadta Diinwoodiet

Mikor Maude bevégzé játékát, ölébe tette

kezeit s az ifjiira nézett. «Lássa, a mi néger

dalaink még sem oly ostobák, mint az ember

hinné .... bár magok a négerek nagyon is

azok».

« Miért? — Szegény négerek!*

«Mert csúf népség és én nem szeretem

ket*.

«De hisz ok is emberek*.

«Oket isten a mi számunkra teremtette*,

mondá Maude büszkén. «S tán nem is em-

berek, — állatok*, tévé hozzá lassan.

Pillanatnyi csend állott be.

< Várjon*, mondá végre Maude könnye-

dén fölkelve a zongorától. «Megmutatom ön-

nek a rajzaimat*. S ezzel egy tápét ajtón át

a másik szobába futott.

Dunwoodie érzé, hogy nagyon ügyetlen,

hogy báb-szerepet játszik, de nem tu-

dott segiteni magán. Valami csodálatos, szen-

vedélyes érzés visszatarthatlan ervel látszék

magával ragadni öt.

«Igy — *, mondá Maude könnyed férfias

lépésekkel a szobába lépve. « Üljön mellém

ide a divánra
;
majd együtt fogjuk nézni a

lajzokat. (Dunwoodie leült). De ne fészke-

lódjék sokat, mert letalálja lökni az egyes

lapokat. Legyen jó fin*, ekkor mutatóujját

ajl.ára tette és hamisan mosolygott. Dun-

woidie lopva Maiidéra pillantott, kinek vo-

násai csodálatosan szelídek voltak
;
mintha

valani édes érzelemben olvadtak volna fel.

— Maude egy ideig lapozott a könyvben és

végre egy rajznál megállapodott. Oda tartá

a fiatal ember elé. « Tudja-e, hogy mi ez,

Dunwoodie ur?» S ekkor figyelemmel kisérte

a hadnagy arczát.

Dunwoodie rápillantott a képre. Azt az

allét ábrázolta, melyen Maude és azt az

emlékezetes sétalovaglást tették meg. A fiatal

ember igenlöleg intett és csodálkozva nézett

a leányra.

« Tudom*, mondá aztán hangosan, «ez

az allé, a melyen mi —

»

« Lássa, ezen a helyen bokrosodott meg
a lovam, itt ön leszállott — és »

Maude elörehajtá fejét és mosolyogva muto-

gatta ujjaival az egyes helyeket.

Dunwoodie érezte, hogy az a láthatatlan

valami, az a bóditó érzés ismeretlen vidé-

kekre ragadja .... Érezte, hogy nem bír

akaratának ura lenni. Tüzes szemeivel Maii-

déra nézett s közelebb húzódva hozzá, szen-

vedélyesen megölelte öt. — A leány nem

szabadkozott, hanem behunyta szemeit. Ajkai

suttogni látszottak valamit

Boldog els szerelem!

(Vége köv.)

HÁRI JÁNOS ILIÁSZA.

Trt:i: Seress Imre.

(Folyt.)

X. ÉNEK.

Mit ér olyan tavasz, melynek nincs virága ?

Mit érne szerelem, ha nem volna lányka?

Mit Dárius kincse szomorú rabságban ?

Mit teritett asztal, ha nincsen étvágyam ?

Mit is ér a pohár, ha hiányzik a bor ?

Mit a mákos rétes, ha nincsen rajt czukor ?

Mit ér bugyelláris, ha nincsen pénz bele ?

És mit ér a banda — ha nagy dob nincs vele ?

Mint mikor nagy nyárban zápores zuhog,

Aképen könyeztek szegény muzsikusok.

Automedon dobos, nyugtát nem leié,

Hogy kerüljön már most Achill szeme elé?

Rettenetes önvád lelkét marczangolta.

Mért is hogy Patrokloszt vissza nem tartotta

!

Hisz kezében vala a gyeplnek szára,

És kiereszt, nem gondola rája !

Automedon Venczel ilyeneket gondolt,

Oda volt egészen nagy aggodalomtól.

S szörny elhatárzás érleldött benne,

A nadrágja szijját leoldá szép csendbe’.

Félrees fához elszaladott aztán,

S borzalom ! egy ágra magát felakasztá

!

Nem akará Zeusz azonban halálát.

Eltörte fölötte az akáczfa ágát.

Szegény Automedon félig már halottan

Akáczfa tövébe a földre lepottyant

!

Hs Achilles János elhagyá a hajót.

És megtudta is a rettent valót.

De nem folyott könye, igazi fájdalom

Nem a könyözönben : a szivekben vagyon.

Szótalan Patrokloszt bámulta sokáig.

Meg is simogatta fülétl farkáig.

Némán a vezérek köré gyülekeztek,

Tisztelk fájdalmát vitéz Achillesznek.

Most lehajolt a hs holt Patroklosz elé.

Lábain megfogta s vállára emelé.

Lassú lépkedéssel a hajóra vitte.

Bársonyos sznyegen ott kiterítette.

És kitört szivébl zokogása ekkor.

Mint farkas üvölt : Megállj kutya Hektor.

Thetis istenasszony mélyén Oczeánnak,

Jajjait meghallá Achillesz fiának.

Úszott is azonnal hangja irányába’.

Hs Achillesz eltt szomorún megálla.



520 K 0 S Z 0 R L' 33. SZÁM

Szerelmetes fiam, én drága gyémántom,

Már megint mi történt, hogy könyeid látom ?

Hisz hatalmas Zeusz nem is rég Ígérte,

Boszulni a hántást, mely szivedet érte

!

Nem ád gyözedelmet görögök hadának,

Mig csak elégtételt, fényest nem adának !

Hs Achillesz János anyja kezét fogta.

Élvezeté aztán lassan a sarokba

:

Mit nékem Ígéret, bár nagy Zeusz adta,

Mit, ha eljövend is a dicsség napja

!

Ha elébb Boriskát, e gyönyör angyalt.

Sötét kebelemben a dereng hajnalt,

Ragadta el tlem rettenetes végzet,

S most Íme Patrokloszt maga az enyészet

!

Oh isteni mama, mért tovább még éljek.

Örömet a földön ezután reméljek?

Megijedett Thétisz s kifakadott sebten :

Az istenért fiam, mi nem jár eszedben?

Csak nem akarod tán .... oh fogadd szavadra,

Hogy gyilkos kötelet nem hurkolsz nyakadra

!

Ag3^adat golyóval szétzúzni nem fogod.

Esküdjél ! magadat hogj- meg nem gyilkolod !

Kesern Áchillesz anyjára mosolygott

:

Legyen ! meggondolám egy kicsit a dolgot

!

De boszút Hektorra, boszút irtózatost,

Életéért holnap nem adnék egy hatost

!

Uj dobot oh mama hozz nékem reggelig,

S nem eszem ebédet, vacsorát, reggelit.

Csak ha kutj'a Hektor kezeimben itt lesz,

Esküszöm az égre, én, herczeg Áchillesz

!

Szólt vala és Thetisz megörült szavára,

Herczegi fiának bornla n^oikába :

Meglesz .Jancsi fiam és bámulni fogod

Holnapi hajnalban a mennydörg dobot.

Vulkán sógoromhoz sietek azonnal,

Megcsinálja néked egy szómra bizonn}^! !

Szólt vaja és eltnt oczeán mélyébe.

Óriás czethalat odahitt elébe.

Gyomrába beugrott és parancsolt rája.

Hogy vigj-e, de gyorsan el Amerikába !

Repült is a czethal oczeán vizében,

Thetisz istenasszony benn üldögélt szépen.

De megállott végül, három óra múltán,

.Mert már odaértek, hol lakozott Vulkán.

S gyengéden a czethal Thetiszt kiokádta.

Visszatértét aztán türelemmel várta.

Állt vala ott nagy hegy partján a tengernek.

Teteje nem látszott meg halandó szemnek,

lifegmondom nevét is, ha már hozza a szó

;

Tfízokádó volt az, a nagy Csimborasszó.

Oldalán ezer lyuk a füstöt okádta.

Örök földindulás a vidéket rázta.

Csattogás és csörgés vala ott rettent,

Be is fogta fülét Thetisz, az istenn.

Övezte a hegyet vaskerítés három.

Kapuja egy volt csak, nyitva télen nj'áron.

Bemenni mehetett oda bár akárki.

De bajosabb aztán volt onnét kijárni !

Mert csodás gépezet a kaput vezette.

Ki bekerült eg}szer, ki nem eresztette*.

És ilyféle módon az egész hegy gyomra

Titkos gépezettel volt kercsztülfonva.

Ide ment be Thetisz s ha nem lett vón már ott,

Hanj'att esett volna, ol}^ iszonjmt látott.

Vala ott egy mhely, mely csattogott, dörgött,

Vert, kalapált benne több mint ezer ördög.

Kárhozott lakatos és kovácslegények

Dolgozának ottan izzadva szegények.

Kétszáznak közöttük nem vala más dolga

:

Zeusznak a mennyköt egyre kovácsolta

!

Sántítva közöttük Járt a mester : Vulkán,

Nagy tajtékpipából fellegeket fújván.

De mikor meglátta jönni a vendéget.

Csendet parancsola és elibe lépett

:

Isten hozta nálunk, sógorasszony lelkem.

Jaj de rég nem láttuk, alig ráismertem

!

Hát hogyan van mindég ? Hé, ide két széket

— S két fekete ördög már hozta is ket. —
De alig ráültek, ime, titkos rúgó

Tolta mind a kettt fölfelé alulról.

Megijedett Thetisz, de biztatta Vulkán :

Hogy ezen masina egy újabb találmány.

Meg is álla])odtak nem igen sokára.

Ott vala Vulkánnak a lakószobája.

Aranyosra annak volt meszelve fala.

Mindmegannyi bútor szinezüstbl vala.

Tetején pediglen az almáriomnak

Állott aranyszobra a Mindenhatónak.

Körülötte gipszbl, futtatva aranynyal

A többi isten, szent, istenn és angyal.

Haj, de beletelnék legalább egy hétbe,

Megtekintni mindent tövirl heg) ére

!

Nem is nézegette mindezeket Thétisz,

Még ha lett vón minden ezerszer oly szép is.

Kedves sógorurain, jaj, reá nem érek, /

Hajnal eltt kell még, hogy én visszatérjek ! /

De már abból nem lesz isten úgyse semmi ! /

Nem szokás én tlem ily hamar elmenni ! /

Hé, Klárikám, hol vagy, feleségem, kincsem ? /

Az lesz csak a legszebb, hogy ha itthon sincren !

De otthon volt mégis gj-önyörü szent Kláin.

Nagy örömmel omlott sógorasszonj'ára. /

Lön ezer a kérdés és meg se felelték.
j

Helyüket örömtl csak alig hogy lelték,
j

Sógoi’asszonyát aztán tuszkolá díványra, /

S kiszaladt szent Klára hamar a konyháb^.

Perez alatt megfzve lett a finonj kávé,
j

Aranyos csészében hozta be Vulkánné.

Egy csomó gyerek most. megannyi kis isten.

Szaladt a szobába nagy zsivajjal frissen.

Thétisz nénikének k kezet csókoltak,

— Vegyesen, fin, lánj-, tizenketten voltak.

Mikoron azután meg volt az ozsonaa.

Istenek kovácsa ily szavakat monda:

Kedves sógorasszonj^, no, sohasem hittem.

Hogy meglátogat még, e csúf helyen itten.

Pedig hogyha tudná, milyen kedves vendég,

Bizony ozsonnára eljöhetne mindég.

Mert még nem felejtém, bár jó 500 éve,

Mikoron ledobott Lemnosz szigetére

Nagj' Zeusz a menybl, mihelj’cst születtem.

Kitörött ballábam, csúf nyomorék lettem

!

Éhség bizony ottan megölt volna s a szomj,

Hahogy meg nem talál kedves sógorasszony !
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De nem is felejtem, mig csak élek ezt el,

S a magáé vagyok lélekkel és testtel.

iMondja hát, iiogy kedves Klárikámmal együtt,

Ezt a nagy szerencsét minek köszönhetjük ?

Thétisz is'ennnek szive elszorúla :

Kedves sógoruram, szólok tehát róla.

Mert nagy az én bajom és sorsom szomorú,

Mióta a földön folyik nagy háború.

El se mondok mindent, hogy kész legyek jókor.

Siets az utam, kedves édes sógor.

Hisz tudja mi történt hs Jancsi fiammal.

Vele, Boriskával és Ágamemnonnal.

S nem vala ez elég, Patroklosz mai nap

Esett áldozatul Hektor fogainak !

A gyönyör állat ! oh, látta is talán.

Ott vala folyton Jancsimnak oldalán;

A harczban pediglen állt a nagy dob eltt,

Hektor a szépfarku pusztította el t !

Fogaitól veszett szépfülü Patroklosz,

Mert hámba volt fogva, tehetlen, a dobhoz.

Megmenték görögök az igaz, holttestét,

Oh, de a nagy dobot, azt bizony elveszték.

S nem lehet a banda dob nélkül egy napig,

Kedves sógoruram, csináljon holnapig

!

Szép kocsit is, fényest, aranyosat hozzá.

Bár nem tudom minek ! Nincs már, a ki húzná !

Az isteni kovács e szókra fö'állott

Biczeg lábára s jó kedvvel kiáltott

:

Ha egyéb baj nincsen, sógorasszony lelkem,

Megteszem magának, nagy örömmel telten.

Kap olyan szép dobot, kocsit is Achillesz,

Hogy párja a földön, de az égben sem lesz

!

Stólt vala s elindult hamar a mhelybe,
Kalapácsát ottan a kezébe vette.

Egy mázsás aranyat dongának lapított,

Kétfell kutyabrt rája csavarintott.

Tölgyfából azután faragott dobvert,

S készen vala minden még éj fele eltt.

Mindjárt a nagy dobot most meg is próbálta,

A súlyos dobvert úgy beléje vágta,

Hogy az ördögök is mind esének hasra,

S hegy tetején a láng kicsapott magasra.

Kiállta a próbát, be nem szakadt a dob,

tités pedig ennél nem érheti nagyobb !

Száz ördög ezalatt a kocsival kész lett,

És odadá Vulkán ekkor az egészet

:

Itt van sógorasszony, aztán úgy tekintse.

Föl nem ér ezekkel egy országnak kincse.

S mert hogy éjfél elmúlt, azért is siessen.

Hajnalhasadáskor hogy otthon lehessen.

Magam elkísérem egy rövid darabra,

Nem nyílik a kapu, csak az én szavamra !

Szólt vala és Thétisz megörült felette.

Dobostul a kocsit kötén}'ébe tette.

Kedves sógorasszonyát megcsókolá szépen,

A kis istenkéket azonságosképen.

Elsietett végül s már kapuhoz értek,

Most jutott eszébe Thétisz istennének ;

Hogy mivel tartozik, csak meg se kérdezte,

Szólald Vulkánhoz azért is elkezde :

Kedves sógoruram, majd elfelejtettem.

Mi a tartozásom? mondja hamar sebten ?

De furfangos Vulkán csak a kérdést leste
;

Kedves .'^ógorasszony, ki látja most este ?

A gyönyör dobnak nem nagy leszen ára ;

Adhassak egy csókot kárinin ajakára !

Thétisz istenasszony nevetett e szókra;

Ajkát odanyujtá egy csattanó csókra !

De szaladott tüstént, ideje volt épen,

Szent Klái’a utánok lesett a sötétben.

Haragos nézéssel Vulkánra tekintett,

Szeme szikrázása villámnak beillett.

Hah, mit kell megérnem, szégyeld magad ember’

Csókcsattanás volt ez, hallottam fülemmel :

De ravaszul Vulkán magát föltalálta,

Kis feleségének nevetve kiálta :

Mi nem jut eszedbe, kedves kis angyalom,

A kaput csuktam be, az csattant oly nagyon

!

(I^olyt. köv.t

A JULES VERNE-FÉLE IRÁNY
REGÉNYIRODALMUNKBAN.

— JóTitti Mór. Belcsics Gusztáv. —
(Folyt, és vége.)

iVrtliurnak a föld alatt tett tapasztalatai

azt az eszmét keltik fel benne, hogy e még'

soha nem kutatott föld alól, hogyan lehetne

az ott rejl roppant kincstömeget felszinre

hozni. A könny szerrel felkerült arany és

ezüst mérhetlen tömege mindenki által majd-

nem fáradság nélkül megszerezhet lévén,

megsznnék a szegénység és gazdagság rend-

kívüli aránytalansága s meg ezzel a szoczia-

lizmii.s. Olgának kívánsága csak njabh tettekre

sarkalja, czélja teljes elérésére, delieméhez

h marad.

Ez az els kötet tarialma. Nem hagyha-

tom emlitetlenül a regénynek beosztását sem
;

annál kevésbé, mert ez ép oly fontos, mint

a höskölteménynél az énekekre való osztás.

Beksics e mve e tekintetben azok közé

tartozik, melyek az ily nem igényeket ki-

elégítik. Mve két kötetbl áll. Az els kötet

Arthnrnak életét, mködését adja, mikor

munkássága, egy óriási feladat végrehajtása

által magát feljogosítottnak érzi Olgának

szerelmet vallani s érdemesnek magát Olga

szerelmére. De a szocziálisztikns mozgal-

mak lecsillai)itásával nem csak ezek egyszer

lecsillapítását czélozta, hanem teljes megszün-

tetését, mi csak a teljes egjmnlség által éret-

hetik el. Ez pedig a pénz értékének megsem-

misitésével valósul meg csak. Olga kinyilvá-

nítja kívánságát, hogy emelkedjék fel hozzá.
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Válaszúton áll; s nem retteg a jöv küzdel-

meitl, szerelme ert kölcsönöz és hozzá fog

terve kiviteléhez. Ez a fordulópont pedig

két részre osztja életét. Ha eddig szerelme

megérdemelhetéseéi-t küzdött, ezután azért

fog küzdeni, hogy a köztük lev válaszfalat

lerontsa. A regénynek ez okból két kötetre

való osztása teljesen indokolt. Ép oly kielé-

gít s ép oly indokolt, mint a mily kielé-

gít s indokolt Vas Gereben «Pörös agyafiak*

czimü regényének két kötetre való beosztása,

mint ezt igen nagy dicsérettel a róla irt

bírálatában Arany János is kifejezte.

A második kötet cselekvénye nagy részt

Berlinben játszik. Az elséhez képest hatá-

rozottan csekélyebb érték. E münem tár-

gyához képest szükségesnek tartom, tartal-

mát úgy adni birálatilag, mint azt eddig te-

vém. Közvetlenebbül ráutalhatok az egyes

1‘észek becsére, vagy ezeknek az egész mvel
kevésbé való összefüggésére, de meg az

ismétlés is fölöslegessé válik, a mennyiben

a tartalom elmondása nélkül az egészrl

helyes fogalmat nem szerezhetünk, az egész

m aesthetikai elemezése alkalmával az

egyes részeket úgy is fel kell említeni.

Arthurt szerelme visszaüzte Berlinbe. Ez
ersebb volt benne, legalább egy idre, mint

a nagy eszme, melyért küzdött. Emberileg

cselekedett. Akkor jött volna az iró a í'e-

gény tulajdonképeni tárgyával, a szívvel, a

szerelemmel ellenkezésbe, ha Arthur Afrikában

marad eszméje rögtöni foganatosítására. Ber-

linben srbben kezd érintkezni a szocziális-

tákkal, de terveikkel nem ért egyet
;
czél-

jaikat nem helyesli. Nem vért, nem bosszút

kiván, mert a bosszú afféle kard markolat

nélkül, hanem az ellentétes viszonyoknak

békés utón való kiegyenlítését. A forradalmi

bizottmány eltt ki is fejti tervét. A rendr-

ség, mely t s barátját, Fritzet, régóta szem-

mel tartotta, ez utóbbi személyének felfede-

zése által, a titkos gylést is felfedezi. Ki

menekülhet, menekül. Arthurt elfogják.

Hohenhaus tábornok és rendr-miniszter

nagyon vágyott Olga kezére s ei're, úgy vélte,

a szocziálisták által elidézett forradalom

erszakos leveretése által érdemeket is szer-

zett magának. Olga azonban Arthurt szereti

s legkevésbé sem titkolja. Arthur elfogatása

után H. tudatja Olgával, hogy ha nejévé nem
lesz, Arthurt felakasztatja. Olga H.-hoz megy,

j

számára kegyelmet kérni. A látogatóba jöv
|

császár ott találja, a legkeményebb szavakkal

illeti. Olga meg van törve. Papot hivatnak s ez

azonnal összeadja. Olga tehát nejévé lett, de

szerelme helyett engesztelhetlen gylöletet

vitt annak a férfiúnak a házához, kiben nem
volt annyi önérzet, hogy öt, mint védtelen

nt, a császárral szemben megvédte volna.

Az ö hálószobájának küszöbét H. át nem
lépte soha; átlépni nem merte soha.

Arthur szabadon bocsáttatott, de e hirre

oly búskomorság lepte meg, hogy csak oly

önfeláldozó barát, mint Fritz, mentette meg
a legrosszabbtól. Afrikába viszi. Légváltozás,

szórakozás, mind nem használ semmit. Végre

búskomorságából felveri valami. Ez a valami

a nihilistákkal egyesült szocziálisták gyzel-

me orosz és poroszország felett s az általok

elkövetett rengeteg rombolás. Hozzáfog ter-

véhez és végre hajtja. A Saharán iszonyú

tzhányót támaszt, mely csupa szinaranyat,

ezüstöt, meg platinát hány ki. E hir iszonyú

forradalmat idézett el a pénzvilágban. Dús-

gazdagok, milliomosok lettek e hirre koldu-

sokká. De a tenger eltnt a Sahara alól.

Vége ennek a roppant földnek termvé té-

tele. Egy újabb rázkódásra azonban a nemes

fémeket hányó hegy emberre nézve örökre

megközelithetlen mélységbe sülyed s helyén

el áll a tenger.

Olga, kit férjétl a halál megszabadított,

Afrikába megy s Arthuré lesz.

A mi e regényben elforduló cselekvényt

illeti, a mi tulajdonképeni tárgya, az, akár

az események fejldését tekintsük, akár a

jellemeket s azok fejldését, kielégít. De nem,

ha azt vizsgáljuk, volt-e a belesztt reális

rész befolyással az esemény elbbvitelére, a

jellemek fejdésére. A sahara! vasúti szeren-

csétlenségek után az arabfnök rabságából

való szökés, s a földalatti tengeren való uta-

zás, Arthurnak ez alatt kifejtett küzdelme,

a veszélyek közt megálló lélekuagysága volt

az, mi bámulattal tölté el Olgát, s mi Ar-

thurral együtt kölcsönös szerelem-vallomásra

készteté. Olga kívánsága pedig emberfeletti

munka végrehajtására készti. Érzi ezt szerz

maga is, midn az eltnt tenger felett bús-

lakodó Arthurt igy szólaltatja meg : «Isten

megbüntette nagyravágyásomat, vakmersége-

met. Erszakos kézzel bele akartam nyúlni

az emberiség sorsának intézésébe. Erre csak

isten képes. Az ember, ki az isten szerepére

vállalkozik, megbukik. Az emberiség fejldé-
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sét nem lehet erszakolni; s mert annak

természetes menete van, a ki azt siettetni

akarja, ellenkez eredményt ér el. Be akar-

tam népesíteni egy roppant világrészt. Ez

már-már sikerült. De nem elégedtem meg
ezzel. Át akartam alakítani az emberiséget.

S ugyanazon eszköz, melyet e czélra hasz-

náltam, nemcsak lerombolta, a mi jót alkot-

tam, hanem szerencsétlenségbe döntötte az

emberiséget. A Sahara ismét homok-puszta-

sággá lesz, melyen az enyészet szelleme, a

szelek rettenetes királya, a számum fog ta-

nyázni. A pompás telepek helyét ismét el-

foglalja, vasutamat eltemeti a futó homok.

Afrika ismét becsukja kapuit. Hozzáférhet-

lenné lesz az emberiségre nézve ».

«Hát az aranyvulkán?» kérdé Fritz.

«Ez a szerencsétlenség kútfeje. A mirl

azt hittem, hogy jótevje lesz az emberiség-

nek, az emberiség átkává lett. Es én többé

nem vagyok képes az emberiséget megszaba-

dítani ez átoktól*.

Majd midn egy újabb rázkódásra elt-

nik a fémet hányó hegy a nemes fémekkel

együtt és eláll a tenger, azt kérdi tle

Fritz

:

«A nemes fémek tehát visszanyerik érté-

küket ?»

« Vissza. S az emberiség és a czivilizá-

czió fejldésének folyama a régi mederbe tér

vissza, hol bár lassabban, de biztosabban —
és rázkódások nélkül — futja meg pályáját*.

«És legyen ezért hála az isteni gondvi-

selésnek!* tette liozzá Arthur emelkedetten.

«Az emberiség megváltójává akartam lenni

és majdnem kárhozatba döntöttem azt. Ne
járjon senki a gondviselés eltt. Tegye meg
mindenki kötelességét, mint ember. S ez elég.

Tegyen mindenki jót, mozdítsa el a polgá-

riasodást; de ne erszakolja fel másokra, mit

jónak tart. A lehetetlenért ne tegye kocz-

kára a lehetségest. Legyen boldog, és ipar-

kodjék övéit boldogítani. Ebben áll az embe-

riség hivatása. Életem uj szakában ezt a

hivatást akarom betölteni. Jót mvelek azon

kis körben, melyet be fogok tölteni
;
de nem

akarom boldoggá erszakolni az összes emberi-

séget, a mire halandó nem képes.*

íme a nagyszer eszme, melynek keresz-

tül vitele kötelessége lett volna az Írónak,

megdl. Megdl azért, mert hse oly mun-

kába fogott, mely erejét felülmúlta. A hs
megbukik, eszméje nem diadalmaskodik. Mi

elégítsen ki akkor ? Az a közép-ut, a melyet

szerz választott
;
az a nyilatkozat, melyet a

gondviselés munkájába avatkozott, s enneic

véghetetlen nagyságával szemben a maga

kicsinységét elismert és megtörött Arthur

szájába ad? Ki is elégítene, ha oly munkára

nem vállalkoztatta volna, mely emberi er-

vel összeférhetlen, mert a valószínség hatá-

rait messze túlhaladja, birodalma csak a

fantázia. Ez az oka, hogy az ily tárgyú re-

gényben még az ily megoldás sem elégíthet

ki egészen.

Olga jellemzésére elégnek tartom, a mint

már említettem is, Arthur birhatásáért min-

denrl való lemondását. Fatimét nem emlí-

tettem. Mint jellem nagyon tanulságos és

Beksics a jellemalkotásban való kiváló ere-

jérl tanúskodik. Még sem említettem két nagy

beszámítható hiba miatt. Kétszer veti magát

örvénybe, hogy elpusztuljon és mind a kétszer

megmenekül. Els megmenekülését igy véli

indokolhatónak: «Az ég nem fogadta el azt

a nagy áldozatot; mert nem lett volna képes

megfizetni érte méltó jutalommal. Mohamed
paradicsomában hét menyországot tartott fen

a térfiak számára; de elfeledkezett gondos-

kodni a nkrl. A nk erényét, nemes ön-

feláldozását jutalom nélkül hagyta. Fatime

tehát nemlialhatott meg. Neki az életben kellett

elvenni jutalmát*. S elveszi-e jutalmát? Azt

mondja egy nagy iró, hogy a legnagyobb

boldogság mások boldogitása. Akkor elvette.

Mindkét m fejtegetése közben rámu-

tattam azon helyekre, hol a való életbl vett

esemény folyamata közben érintkezik a némi

reális alapból kiinduló, de különben tisztán

a fantázia körében mozgó úgy nevezett ter-

mészettudományi résszel. .Tókai következetes

marad magához, s amennyire vihette, vitte is,

hse el nem bukott, gyzött. Beksics érezte,

hogy ez minden körülmény között csak ellen-

mondása lehet az emberi véges természetnek,

s épen azért egy fordulattal morális tanul-

sággal végzi. Akárhogy végzi, az kétségte-

len, hogy ily tárgyak belekeverése a regénybe

nem más, mint megsemmisítése az esemény

legenyhébb követelményének, a valószínség-

nek is. A nagy közönség ferde ízlésének ki-

elégítése, mit azonban a kor fejlesztett ki. A
reáliák közepette, mint emlitém, elvesz az

ember. Bennünket Tatrangi s Arthur mint

emberek nem érdekelnek
;

inkább érde-

kelnek azoknak a nagyszer, világot boldo-
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gitó eszméknek, melyek után az emberiség

annyi milliója eped, megvalósitása : az a hir-

telen légi ut, az örök béke megvalósulása, az

a töméntelen nemes érczet okádó hegy, annak

az ember által meg nem járt földnek belseje,

a szegénység és gazdagság ellentétének ki-

egyenlítése, s mindez oly szépen elbeszélve,

oly szemkápráztató jelenetekkel felékesitve,

hogy csak hinni kell! S azután észre se vesz-

szttk, egészen ben vagyunk a mesék országában.

Bizon ez semmi egyéb, mint önámitás. Eend-

kiviil sokat, óriásit haladtunk a i'eáliák terén.

Nem elégít ki. A lehetetlent szeretnök elérni.

Nem tehetjük. Meghaladja ernket s a fantá-

ziát hívjuk segitségiil. És ez irány még sincs

múló félben. Verne ilynem mvei egymást

érik. Legújabban pedig Robida-nak «A husza-

dik század regénye* foly magyar fordításba:!.

Fülöp Adorján.

A KÚT ES AZ INGA.
— l’oe Aliim Edgiir elbeszélése. —

Ford. Albert Gynla.

«ImpÍH íortonim longas hic túrba furores

Saiiguinis innocui, non satiata, aluit,

Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,

Mors ubi dira fait vita saliisque patent !

*

Mély bágyadtság vett rajtam ert, —
lelkemet kimerité a tompa várakozás fájó

kinja, s a mint végre valahára levették bi-

lincseimet, a midn lábamra állhattam volna:

minden tagom elzsibadt, érzékeim egyenként

tagadták meg a szolgálatot. Azt még tisztán

hallottam, a mint halálos Ítéletemet fölolvas-

ták, de hogy mit mindent beszélt még azután a

biró, abból egy szót sem értettem. A hang

tompa, érthetetlen zúgássá folyt össze fülem-

ben. Ug}^ képzeltem lelkem ama zsibadt álla-

potában, mintha minden forogna körülettem,

rülten, sebesen, mint a malomkerék. De ez

mind igen rövid ideig tartott, azután sem-

mit, de semmit s -m hallottam. Egyedül látó-

érzékem mködött még kis ideig, óh! de mily

ferdítve láttam mindent ! Láttam a biró aj-

kát .... Színtelennek, teljes színtelennek

látszott, fehérebbnek, mint ez a papiros,

melyre e sorokat irom
;

láttam arczát, me-

lyen szigor és érzéketlenség volt kifejezve,

E két d3Sticliont akarták irni a liajdaiii Ja-

uobiiiiis klub helj’én emelend árucsarnok kapuja felé.

— (J. .Mölleiihofl.)

minden, csak könyörület nem. Ajka mintha

mindig mozgott volna, mintha folytonosan

ismételte volna ama borzasztó Ítéletet, mely

sorsom fölött határozott. Láttam, hog}^ mo-

zog ajka, láttam, hogy nevem egyes szótag-

jait mondja ki, láttam és borzadtam, pedig

egy szót se hallottam. Lázas kimerültségem

egyes pillanataiban úgy tetszett, mintha a

falszönyeg finom, alig észrevehet lebegését

is látnám . . . Tekintetem ekkor az asztalon

lev hét gyertyára esett. Elször úgy kép-

zeltem, mintha rokonszenveznének velem,

mintha nyúlánk angyalalakok volnának, kik

megszabaditásorara vannak itt
; , . . szabadab-

ban lélegzettem . . . midn egyszerre zsibba-

dás fogott el, testem minden idegét reszke-

tés fogta el, mintha csak galvántelep sodro-

nyát érintettem volna. A képzelt angyal-

alakok eltntek, lángoló szárnyú kis démonok

jöttek helyükbe, s én megértettem, hogy t-

lük segélyt nem várhatok. Fásult lelkem

eltt mindig világosabban tnt föl az az ér-

zés: mily édes lehet nyugodni oda lenn, a

sir fenekén. Lassan vett ert lelkemen ez

érzés, sokáig tartott, mig tisztán állott elt-

tem, de abban a pillanatban, a mint megér-

tettem, egyszerre eltnt ellem a biró fekete-

ruhás alakja, a nagy gyertyákat mintha

varázsvessz tüntette volna el, — eltntek,

elhamvadtak
;

velük ment lázas képzeletem

minden fantazmája az áthatatlan sötétségbe,

ügy rémlett, mintha rohanó folyó ragadná

magával minden gondolatomat, mintha lelkem

a ])okolba szállana alá . . . Azután csend lett,

elhallgatott minden, elnyelt mindent az éj-

szaka, a csendesség.

Ájulásba estem
;
ezzel azonban nem azt

akarom mondani, hogy öntudatom egészen

elvesztettem. Hogy mennyi maradt meg belle,

nem fejtegetem; annyi azonban áll, hogy

egészen nem hagyott el. Nem hagyott el, és

nem is hagj^ el egészen soha, sem a méh'

álomban, sem a tompa ájulásban, sem a deli-

ritimban, még a halálban sem, — igen, még

a sírban is marad valami belle. Marad és

kell is maradnia, hisz akkor nem halhatatlan

az ember! Midn felébredünk álmunkból, legel-

sben is ama vékony szálak szakadnak las-

sanként szét, melyek szervezetünket az álom-

hoz kötik. Egy pár pillanat múlva — mily

vékonyak lehetnek azok a szálak ! — alig

emlékszünk rá, hogy álmodtunk. — Ellen-

ben mikor az ájulásból magunkhoz térünk.
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ott két stádiumot lehet megkülönböztetni.

Elször szellemi mködésünk visszatérését

érezzük, azután pedig testi létezésünk újjá

ébredését. Ha a második stádium kezdetén

még tudatában volnánk annak, vagy ha

legalább még visszaidézlietnök ama képeket,

a melyek a els stádiumban még az ájulás

állapotából lelknkben maradtak, — bizonyára

sok olyan fantáztikus színezet kép \mlna

közöttük, a mint lelkünk ébrenlétében még
elgondolni sem tud, akármennyire feszíti is

meg magát. — De miben is áll akkor tulaj-

donképen az ájulás ? Miben különböznek

ez állapotnak lelkünkre gyakorolt benyo-

:..ásai attói, a mit a sírban érzünk? Ámbár
az els stádium képeinek sem tudatában nem
vagyunk testünk ujjá-ébredésekor,, sem vissza

nem idézhetjük azokat, de bizonyos id múlva
— ha nem is egészen, legalább homályos

körvonalaikban — maguktól jönnek el, a

nélkül, hogy lelkünk hozzájárulna, st lel-

künk álmélkodik, tépelödik, hogy honnét

kerültek eléje e képek? . . . A ki még egy-

szer sem veszítette el eszméletét, az nem is

fog kályhája pislogó lángjában czifrábbnál

czifrább várakat, csodálatos jelenségeket látni,

nem fog a levegbl vészt jósló jelenségeket

olvasni, de még képzel ereje sem lesz any-

nyira kifejldve, hogy például konvenczionális

zenei motivumnál különbet alkosson.

Miközben emlékezetemet mködtetni

igyekeztem, midn arra törekedtem, hogy
— ha csak egy perezre is — öntudatára

jöjjek ez állapotnak, melybe a kimerültség

zsibbasztá lelkem et, nagy nehezen sikerült

annyira vinnem, hogy nagyon rövid idre

mködésbe hozhattam emlékez tehetségemet,

a mely lelkem ez állapotában egyedül m-
ködhetett — a mint ezt késbb, a mint lelki

állapotom egyes phásisait tüzetes vizsgálat

alá vetettem, egész természetszernek talál-

tam. ügy tetszett eme halvány visszaemlé-

kezések nyomán, mintha törvényszolgák vet-

tek volna kezükre, és lefelé vittek volna, s

bár csak homályosan képzeltem, hogy igy

történik velem, mégis e végtelennek látszó

leereszkedés álomszer gondolatára is szédü-

lés vett rajtam ert. Egyszerre mintha meg-

állapodtunk volna, és én sima, nyirkos helyen

találtam volna magamat, .... mindig vilá-

gosabban és világosabban éreztem, mintha

dühösködném azon, hogy lelkem megfejthe-

tetlen dolgokkal bíbeldik.

Heves mozgást érezten) belsmben. Szi-

vem ers dobogása volt az, mely fülembe is

elhatott. Majd szünet állott be, csend és el-

hagyatottság. Ismét mozgás, életjel; — kéjes

érzés járta át egész lényemet. Ezt követte

létezésem érzete, de még mindig nem gon-

dolkoztam; — és ez az állapot igen sokáig

tartott. Ezután visszanyertem gondolkozás!

képességemet, s ideges vágy szállott meg,

tudni mi történt velem. Hirtelen és egész

tisztán emlékeztem vissza a bíróra, a fekete

posztóra, az Ítéletre, a bels megrázkódásra,

elájulásomra. De arról, a mi azután történt,

még csak sejtelmem se volt . . .

Mindeddig nem nyitottam föl szemeimet.

Ereztem, hogy bilincseimet levették, éreztem,

hogy hanyatt fekszem. A mint kezemet ki-

nyújtottam, egy nedves és kemény tárgyat

tapintottam meg. Sokáig feküdtem igy arról

gondolkozva, hogy hol vagyok és mi fog

velem történni ? Könnyen megtudhattam volna,

hogy hol vagyok, de nem mertem szemei-

met felnyitni. Nem mintha attól féltem volna,

hogy rémületes látvány tárul majd föl elt-

tem, hanem attól remegtem, hogy épen sem-

mit se fogok láthatni. Végre nem birtam le-

küzdeni a kinzó kételkedést, felnyitottam sze-

meimet. Borzasztó! A mitl legjobban féltem,

az következett be : sr sötétség vett körül.

Leveg után kapkodtam. A leveg sr és fojtó

volt, s én úgy éreztem, liogy meg kell fulladnom

ebben a rám nehezed, sr sötétségben. Moz-

dulatlanul maradtam és gondolkozni kezdtem.

Magam elé idéztem kihallgattatásomat, és

ebbl igyekeztem megtudni állapotomat. Az
inquisitio halálra Ítélt. Az Ítéletet végreliaj-

tották, és azóta jó idnek kellett elmúlnia.

De én mint eddig egyszer sem, úgy most

sem éreztem magam halottnak . . . Hát ak-

kor hol voltam ? Azt tudtam, hogy a halálra

Ítélteket vallásos szertartások * között végez-

ték ki, és kihallgattatásomat követ napon

is történt ilyen kivégeztetés. Azért hagytak

tehát börtönömben, hogy csak a következ
ilyen alkalommal ** végezzenek ki ? Ez azon-

* Auto-da-té = actus fidei = vallásos cseleke-

detnek neveztek Spanyolországban minden ünnepélyes,
— ha nem is isten-dszteleti, — de lagalább vallásos

színezet —- nyilvános aktust, tehát az inquisitio által

elitéltek tömeges kivégeztetését is, mint a mely körme-
nettel 8 vallásos cerimoniák kíséretében hajtatott végre.

kivégeztetések ugyanis csak bizonyos idben
történtek. Legtöbbnyire Mindenszentek napján, adventi

vasárnapokon.
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bán — mint azonnal eszembe jutott, nem
volt valószín, hisz rajtam kívül áldozat

nem volt kéznél. Börtönömnek, mint minden

toledói halálra Ítélt czellájának padlója k-
bl volt, s a falnyiláson kis világosság is

hatolt belé.

Hirtelen egy borzasztó gondolat járta

át velmet, mely megfagyasztá a vért ereim-

ben, annyira, hogy egy kis idre eszmélete-

met is elveszítettem. A mint magamhoz jöt-

tem, felugrottam, de egy lépést se tudtam

tenni, — minden idegemet görcsös ránga-

tódzás fogta el. Szór ngó szívvel nyújtottam

ki reszket kezeimet s tapogatóztam körös

-

körül. Kezem semmibe sem ütödött, de még

sem mertem elre lépni, hátha tátongó mély-

ség szélén állok! . . . Izzadtam; homlokomon

hideg cseppek ben gyöngyözött a verejték. —
Nem bírtam tovább trni a bizalmatlanságot.

Óvatosan, kezem kinyújtva tapogatóztam.

Szemem belefáradt a mer nézésbe, és sehol

se találtam legkisebb fénypontot sem. Több

lépést tettem már elre, de még mindig

ugyanaz a sötét éjszaka, ugyanaz a kínzó

üresség. Valamivel szabadabban lélegzettem,

hisz sorsom legalább nem a legkétségbeejtöbb

volt ....
(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A franczia vendégek Budapesten.

Fvárosunk páratlan lelkesedéssel ünnepelte

Francziaország képviselit négy napon át,

vasárnap reggeltl kezdve szerda estéig. Soha

még idegen nemzet fiait ily szinte rokon-

szenvvel és hódolattal nem fogadtak nálunk.

Ezek az ünnepélyek messze túlhaladták a

közönséges vendégszeretet udvarias tünteté-

seit. Magyarország szeretet s tisztelete nyil-

vánult a francziák ünnepeltetésében, oly im-

pozáns módon, mely egyaránt megtisztel

volt mind a két nemzetre nézve. Ünnepeltük

a francziákat, mint a szabadság, a miveltség,

a nagy eszmék, az irodalom, a mvészet, az

Ízlés, a szellem elöharczosait, ünnepeltük a

franczia géniuszt, mely minden téren elöl jár

Európában, s végre ünnepeltük a világ leg-

kedvesebb, legszeretetreméltóbb nemzetét,

mely a társalgás bájával ma is mindenütt

uralkodik. A vendégek fényes névsorából els

sorban Lesseps emelkedett ki, a suezi csa-

torna nagy alkotója és a panamai vállalat

tervezje, az örök ifjú aggastyán, ki köny-

nyebben hordja 80 éve terhét, mint sok fiatal

ember a maga blasirt ifjúságát. Lesseps mel-

lett legérdekesebb volt Coppée, a Severo To-

relli költje, ki 41 éves korában bejutott az

Institut tagjai közé. A « negyven szék> egyik

tulajdonosa rohamosan meghódította a ma-

gyar közönséget (elbb költeményeivel, most

megjelenésével) s általános ovácziók tárgya

volt egész ittléte alatt. Dreyfuss, a finom

drámai apróságok végtelenül szellemes kép-

viselje, kiben az esprit gaulois pezseg, szin-

tén irodalmi kitnség, a kit a nemzeti

színházban nagy lelkesedéssel tapsoltak. —
Massenet, a Heródiás és a Lahori király

szerzje és Delibes a Coppélia, Sylvia, Le roi

l’a dit, Jean de Nivelle, Lakmé stb. szerzje

a franczia zeneirodalom ifjú nagyságai. Okét

az operaszínházban ünnepelték. Kevésbé euró-

pai hirii Ulbach, ki mint regényíró nem ver-

senyezhet Daudet, Ohnet vagy Zola nagy

tehetségével, de a szeretetreméltó veterán

elttünk mégis kiváló becsben áll, mint Jókai

regényeinek fordítója és általában a magyar

irodalom rokonszenves ismertetje Franczia-

országban. Megemlíthetjük még Ratisbonne

Lajost, a nemzetközi irodalmi társaság al-

elnökét, Trefeut, a « Gaulois* tudósítóját,

Blavet Emilt, ki a « Figaro* -bán társadalmi

czikkeket ir, Alfréd de Lostalot-t, a « Gazette

des Beaux-Arts» képviseljét, Badint, a «Nou-

velle Revue* segédszerkesztjét. Parisellet,

az «Événement» tudósítóját, Montét Józsefet,

ki a «Gil-Blas» munkatársa, de Noire-Fon-

taínes bárót, egy elterjedt orleanista lapnak,

a «Soleil»-nek képviseljét, Berardit, az «In-

dépendance Belge» fszerkesztjét, Marío Pro-

thot, a nálunk is jól ismert szellemes irót,

és Fonne-t, a «Revue Politique et Litteraire*

fszerkesztjét. Átmenetül az irók és mvé-

szek közt nevezzük meg Lévy Emil kiadót,

ki a tavalyi magyar ötvösm-kiállitásról szóló

nagy díszmunkát adja ki. A mvészek közül

megemlitjük Clairine festt, Guerardot, ki az

ötvösm-kiállitásról szóló mhöz a metsze-

teket készíti. Ropsz Felicient, Róbert Fleuryt

(a hasonnev fest fiát), Escaliér építész és

festt.

Lapunknak sem kerete, sem iránya nem

engedi meg, hogy részletrl részletre elrefe-

ráljuk azt a tömérdek lakomát és kirándu-

lást, melyben a franczia vendégeket négy
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napon át részesítették a magyar írók és m-
vészek, kiknek élén Pulsslcy Károly és Sze-

mere Attila állottak, páratlan tevékenységet

fejtve ki. Ránk nézve csak az irodalmi és

mvészeti mozzanatok érdekesek s ezek közt

rámutathatunk a nemzeti színház s az opera

eladásaira. Amabban Coppée Cremónai he-

gedse és Dreyfuss két bluetteje (Fekete

frakkban és Egy kis vihar), ebben Coppélia

és a Heródiás 4-ik felvonása (közben Mas-

senet egyik zenekari mve) ragadta élénk

tetszésre a magyarokat és francziákat egy-

aránt. A magyar közönség a franczia szer-

zket tapsolta, a franczia szerzk az eladó
mvészeket halmozták el tetszéssel s virággal.

A nemzeti színház eladása fényes volt, oly

mvészi játékot produkált, mely láthatólag

meglepte a francziákat. Az operaszínházban

a zenekar remekelt. Ezenkívül még a rend-

kívül pazar kiállítást említhetjük. — De
legszebb, legnevezetesebb s legmaradandóbb

emlék mozzanat volt mégis a Petfi-S0ohor

megkoszorúzása. Ennél magasztosabbat Buda-

pest még nem látott. S mi, mint a Peifi-

Társaság közlönye, kötelességünknek tartjuk,

hogy errl a pompás, felejthetetlen ünne-

pélyrl az alábbiakban kimerít képet nyújt-

sunk olvasóinknak. Szerdán reggel óriási kö-

zönség foglalta el — tiz óra eltt — a Pe-

tfi-tért. A téren lev házak ablakai zsúfolva

voltak ünnepi díszbe öltözött közönséggel. A
nézk hullámzó tömege egész az ?eskü-térig

terjedt s csak nagy nehezen sikerült helyet

fentartani a vendégeknek. Ezek a Hangi-

kioszkban gyülekeztek jóval tiz óra eltt.

Mindannyian kivétel nélkül frakkba voltak

öltözve. A kioszkban figyelmes ni kezek

virágcsokrokat osztottak szét köztük.

Nehány perczczel 10 óra eltt indult

meg a kioszkból a vendégek csoportja. Elöl

Lesseps haladt Coppéeval. Díszbe öltözött

fiatalság sorfalat képezett elttük.

Utánuk hozták az óriási koszorút. Kö-

zepén franczia szinü széles selyemszalag volt

kifeszitve és e szalagon aranybetükkel a kö-

vetkez felirat ragyogott:

LES AMIS FRANgAIS DE LA HONGRIE

A PETFI
AOUT 1885.

A koszorút a faalapzatra illesztett ru-

dakon tizen vitték. Elöl ment Gouzien és

Delibes, utánuk sorban mind a két oldalon

még négy-négy franczia, a koszorú rudjait

hordva vállukon. A merre franczia vendé-

geink a kioszkból kiindulva a Mária-Valeria-

utczán át a Petfi-térig haladtak, mélyen

megindító hatást gyakorolt az ily pompával

vitt nagyszer koszorú. A közönség leemelte

kalapját, éljenzett, a nk kendiket lobog-

tatták az utczán és az ablakokban. Az az

óriási tér pedig, mely a szobor körül elterül,

ekkor már le egészen a merre szem látha-

tott, el volt özönölve néz közönséggel.

Pontban tiz órakor ért az ünnepélyes

menet a szoborhoz. A koszorút vivk átha-

ladva a szobrot övez köröndön, a szoborral

szemben álltak fel, s az egész ünnepély alatt

vállaikon tartották a koszorú rudjait, mígnem

a beszédek végeztével azt a szobron elhelyez-

ték. A szobor körül díszes hölgykoszoru fog-

lalt helyet. A franczia vendégek zöme a

szobor-rácson kívül sorakozott. A rácson be-

I

lül Lesseps, Coppée, és Pulszky Ferencz

i

állottak. Mikor Lesseps a szobor legfels

lépcsjére állott fel, levette kalapját. A nap

éget heve sz hajára sütött s fedetlen f-

vel mondta el (az óriási közönség szintén

levett kalappal hallgatott) beszédét, mely

magyar fordításban igy hangzik:

Uraim

!

A franczia küldöttség összegylt ma
Petfi Sándor, e nagy költ szobra alján,

kinek keblében a hazafi és hs szive dobo-

gott. A francziák nem akarták, hogy buda-

pesti tartózkodásuk véget érjen a nélkül,

hogy meglátogassák a segesvári martirt.

Mit mondok? A martirt!

Csakugyan mártír ö, ki fiatalon, csaták

örvényébe jutva, a háború áldozata lett ha-

zája függetlenségéért? Ragyogó fénysugarat

hagyott maga után, mely ma ép úgy, mint

hajdan, felmelegiti és lelkesíti azokat, kik

szeretettel vannak eltelve a nagy dolgok

iránt, a mivel azt akarom mondani: minden

magyart.

Nem, a kit mi itt üdvözlünk e pillanat-

ban, nem mártír!

0, a ki megsebesült, eltnt a csaták

közepette 26 éves korában, miután többet

tett hazájáért, mint mások, kik nemeslelküleg

egy hosszú pályát szenteltek annak, — Petfi

nem halt meg. Az Isten küldötte ö, ki ott

fenn a szép és kedves Magyarország fölött

rködik

!
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Az éljen-viliar lecsillapultával Coppée

állott fel a legfels lépcsre és elszavalta

Petfihez irt bájos költeményét, nemes pát-

hosszal. A költeményt eredetiben és Áhránpi

Emil magyar fordításában a költ maga kérte

föl Ábrányi Emilt a vers lefordítására) itt

közöljük

:

A PETFI.

Comice en quiiraot In bonne et généreuse htesse,

Qiii 'ni fir piacé an fen ilans la froide saison,

Un pauvxe Toyageur, soudain pris de tristesse,

Baise au front longnement l'enfant de la maison.

.\insi noas. les francba s. hötes de la Hongrie,

Vers roi des flrurs en main. nous sommes acconrus, i

Soldat-poéte. o fils si cher á ta patrie,
^

Qni pour elle chantas et pour elle mourns.

Oh! brüler de génié et périr á la gnerre!

Se liresser en airin, n’avoir pás de tombean ! . . .

Mais ie ne te piains pás, jé t’envie, oh mon írére !

Nul sort plns qne le tien n est héroíque et bean.

Á l'endroii oü le nombre écrasaur tón courage

Tu mourns, pour entrer dans Timmortalité.

.A.njonrd’hui, j'en suis sr, ponsse un rosier sanvage,

Poéte de Famonr et de la liberté!

Un sanvage rosier oü vit encore tón :imel

Et qnand. anprés de lui passent dens fiancés.

Ta deur qne l'amonreux donne á la 'enne fémmé
Kend plns donx leurs serments et plns chaud lenrs

baisers.

Et qnand. pár les beaux soirs. le rossignol s'v pose

— Le rossignol. ce libre et pnr chantenr ailé. —
II est comme enivré du parfnm de ta rose

Et chante éperdnmeni sons le ciel étoilé.

Budapest, le 11 aoüt l^Sö.

PETFIHEZ!

Irta : Francois Ck^pée.

Mint a szegény nras, kit zordon tél-idn

A nyájas háziasszony szelid tzhelye véd.

Míg arcza elbornl, halk buesnt venni jön.

Es homlokon csókolja a háznak gyermekét.

Efcép siettünk hozzád. Magyarhon fr«nczia

Vendégei, kezünkben virágok dús füzére.

Hozz;id, óh ! költö-harezos, haz.ád' kedvencz fía.

Ki énekeltél néki s meghaltál bátran érte.

Lángész hevében égni s meghalni csatatéren!

Fenn állni büszke érezben s porladni sir nekül

!

De nem sajnállak érte — : irigyellek óh testvérem

Ember dicsbb, szebb sorsban itt lenn nem részesül

33. bZxM

Hol nagy szivedre gázolt vérszomjas cscselék,

S meghaltál, hogy ne halj meg többé soha. soha.

Ested helyén bizonynyal vad rozsa bokra é^.

Oh! szerelem s szabadság fenséges dalnoka!

Vad rózsa bokra, melyben szép lelked még virul

!

— S jegyespár arra bolygván, mit itja keze tör:

Virágodról a kedves hbb szerelemre gyl,

Az esküben több báj lesz. a csókban több gyönyör.

I S ha enyhe alkonyon ott öl a csalogány,

— Szárnyas, szabad kis dalnok, ki bokrod meglel -

Reszket, megittasnl rizsádnak illatán,

S dalol, dalol bnvölten a csillagok felé

!

A költó haBgja messze elhangzott és

óriási lelkesedés tört ki. mikor az utolsó

versszak véget ért. A legtávolabb állók is

kalapjaikat lengették és kendiket lobogtat-

ták. Majd Puhzl-y Ferencz állott fel a szo-

bor lépcsire és franczia nyelven mondott

köszönetét vendégeinknek azért, hogy a fran-

czia géniusz nevében eljöttek e szoborhoz s

hódolatukkal adóztak a magyar géniusznak.

Coppée és Lesseps megölelték Pnlszkyt és

mind a hárman összecsókolóztak. A megin-

dulás e jelenet alatt általános volt.

Coppée annyira meg volt hatva, hogy

kabátjáról levette a rozsacsokrot és felro-

hanva a szobor lépcsin, a csokrot odatüzte

a csehek koszorúja fölé s karjait kiterjesztve

üdvözölte Petfit. Ezután Gyenes László sza-

valta el magyarul Coppée szép költeményét

s erre a koszorút tartó vendégeink a szobor

elé léptek és vállaikról leemelve a koszom

állványát, az óriási koszorút felvonták a szo-

borra. Viharos éljen zúgott fel a nagy téren

és ezer meg ezer kalap és kend lengett a

nagy tömeg feje fölött. Mint a dörgés, a tá-

! volból a közeibe s a közelbl a távolba vo-

i
nult el majd ersödve, majd gyengülve az

éljenzés, mely egyszerre a Szózat ünnepélyes

dallamának adott helyet. Tízezer és tízezer

j

ember kezdte az óriási téren énekelni a Szó-

I
zatot és utána a Marseillaiset. Ez alatt ki-

‘ osztották a vendégek között a Testory-ezég

, készítette bronezérmeket. Ezek az érmek

: csinos tokokban voltak elhelyezve s Petfit,

Arany Jánost és Coppéet ábrázolták. — így

végzdött a valóban lélekemel ünnepély,^

melyben a franczia géniusz meghódolt a világ

! effvik legnagyobb és lesrdicsóbb költjének, a

' magvar Petfinek emléke eltti
I

Sierkeszt : Ábrányi ^mtl- — Kiadó : Aigner Z«ajoft.

Pallas ré$ZTénytársA£ág nyomdája*
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KS/niKl'IK A.ia.

Il'l.'t: Pulrtnyl Mt'iiy

I

k^i'í,

I.)

III.

.1 f'oilifhllil Illhisfionthol.

.S/íihiiilsA^' ('s;ik ji/ t'S/,1 lu'l ikiii Itíutyii

liulmii van. A/, os/llu'liKai liaiimilíil lualii*'

!(/. iMiiltt'i' t'i'('(l, iiu'it ('/. a/,

ö.s/.ií'm a/„ iiu'lv a/. t'i'zt'kist'^iM a.-, ós/.s/.ol

liarnióniaba ho//,a.

.lálokhaii a/ omlii'i' kcdólvo szoia'iicsós

kd/t'pi't l.'ui a/. ór/('ki s/.iiksó>;'lt»l ós a/, t'i

kíiicsi li'trvi'iiy kíl/üll, ós a/ t'uyikiU'k,

mini a, másiknak kmiN s/mi' .alul l('ls/,aliíulnl.

lj>\V t'rt'/.li'k ós s/,('ri!il fst'lokialti'k a ^'ö-

n'iH'iik. 01_\ Mipiai jalókaikhait lal jiik áktá, mini

t'H'ós/. ós s/abad mnlu'n'kt'l. <M('rl, bo;;'v vt'

iViil ('^•_vsz('r kimondiiik ; a/, ('inla'i' csak akkor

j.átszik, bili ;i s/ó l('ljt'S tTh'limdn'n ('inbi'r, cs

csak akkor Itdjc's i'inbcr, mikor jáls/ilov

l^lfoik lovon,

bl/. i^'a/.sa<>' állal M'/ondvc a. oóiaijiok

a. boldof^' islmti'k bonilokáról kiollollák iiyy

a komoly ivomloi, imdy a balambdv orc/áii

ránc/okba umja, mini a> smiimis ^yönyíirl,

im'ly a/, üres ábra/alol iiillanalra simává

l('s/,i :

Kwl^ Uiir inul N|UO){('li'<'in mnl i'lion

l''licsM( iliis /i'jiliyi li'li'liln l,('hi'ii

lm Olymii dór Sollnon didiin.

Mondi' wooliMoln und (loM'ldoolnor llioliou,

Ilirl' (lílliorluK'aid Ivu.soii Idlllioii

WinuUdloM lm i'wí^imi Iluiu.

A/, ílOs/.mcny os óU'U czimii kollcmóny,

molyból ;i röiiUdtbi sorok ido/,vók, Scbilb'r

('S/,1 Ind ikai vilá|',m'r,lolol köllói kiltdozósbon

larlalma/,/.a os a./, os/lbolikai lovt'b'k t's/.-

ni(’'iból s/iiródóll lo. A küllomony lilozóliai

('r('dolól nm is la^'ailja nii'j^' ós (dvladó mo-

dora, állal lu'lyoiikonl i/olbmnó válik.

A lárK'yös/.líin ós rormaös/.lön oo'ysój>'ót

l'0l0\ro I loiiiil., i'nOnr, o\ro H l'oriiil

Scbilb'r lobal a Jálokiis/lónlu'ii lodo/lo lói

OS i><y ó ,|0).',f>iil momlbalja, liopy estik a ja-

lokbíin lokinlboló a/, oiiibor cp.ós/ omlu'rm'k.

I 'o meri ti Jalokkal aljas erdk lóból kap

csolal litin, Scbillor kcnyli'lon a jalokntik o^y

idoáljal róltilliltini, ti/l I. i., niolvnok Itu'jL'ya

a s/óp. *A/. i'inbi'r a s/ójipi'l csak JiUs.ís- M),

de csakis ti .svó/i/Uf'/ Jtil,s/,s/,ok V. (lóik lóvéi ).

K.d tíz iib'tilis jáilókószlóni Scbilloi' sóból

si'iii novozi im';,>' ti niti).;ti, m'\ón. I'odip vilii

|l>'os, bo^'y iii'iii ori tilalla iiitisl, mini a uni-

A miliiszlón b's/árniazlal.ása a jali'k

ószlónból, \ ii|ini ('i'dokos l'olailtil lobolno. Mar

a K'y<'rim'kjál('kokban lollalalbtiljnk a/okal

tíz ollonlolokol, niolyi'k kóriil a niiivószok ós

os/.l bi'likiisok b'u robb vilái l'olynak . rollalal

baljuk nu'.v tíz nitinzási (iitiliii nliznins), mini

az i'szmóny ilósi (idi'alizmns). N'a^^y nm i'SZ

nionyilós-i', niidóii a ^^yornii'k a liolol ptu'i

pának m'zi V

Scbillor 0 los/ármazlalással nm rof’lal

kozik. Mo^'i'lo^szik az ('i'odi'ii ólloliol sósak

baniar cl is i'jli. A jtilokószlón lovabli nm
ordi'kli ('s csak a lu'iinc uralkodó szi lii'liktii

btinunlalol ob'inzi. Kaiil lllozoliajiinak szell-

im'lu'ii iK'iii a szopnék objokliv b'iiyo|,>'('l,, ba

nm azi a btim>nlalol vizsfiálja, im'ly ti szó|i-

nk szem lolol ollói származik.

Ijt'issnk, bo^y l'i'jli iik'jí lóladaltil.

,\ kodoly vti^í'y szón vodóloj*'t's (passziv),

vti^'y l('V<'lojí't'S (tiklivl tillapolli;in vtin. l’tis/-

sziv allapollitin, mikor oroz; tiklivban, mikor

u'ondolkodik os tikár, A ki'dóly omo kot mou'

balározollsáj>a (dolorminácziója) Icösölt lók

szik az osziboliktii álltipol.

Az i'szl

I

k'I ikai ban^;nliil kiki'pállajiot tíz

érzéki ós i'rkólcsi di'lorminticzió közöli.

Közo|)á.lltipol, moly n>íy tíz érzéki, mini

az i'rkölcsi doli'rniinaczió tilól l'olszabadil,,

im'lylii'n lolitil som tíz órzókisó^í rabjtii nm
vtifí'yiink, som tíz ész rtíjlnnk lU'in zsarnokos

kodik.

Anidoi bo).;'y az ész ni' fíyakoi'olbasson

('fíyodnialmtU, az órzókiségnok onyósznii' noiu
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szabad és megfordítva, hogy az érzékiség ne

verjen bilincsekbe, az ész befolyásának sem

szabad gyengülnie.

Az esztbetikai hangulat tehát úgy az

érzéki, mint az erkölcsi determinácziót ma-

gában egyesíti és ép ez egyesítés által tesz

minden determinácziótól szabaddá.

Hogy ezt eszközölhesse, az egyik deter-

minácziót a másik által kell megsemmisíte-

nie. Érzékiséggel kell ellensúlyoznia az észt

és megfordítva. A szépnek behatása alatt

tehát a kedélyben teljes egyensúly uralko-

dik. Az eszthetikai hangulat a lelki egyen-

súly hangulata.

Vagy képletesen kifejezve; A lelki mér-

leg általában hol az érzékiség, hol az ész

által van inkább igénybe véve. Hol az érzé-

kiség, hol meg az ész serpenyje van túl-

súlyban. Van azonban egy középs állapot,

melyben az ellenkez erk egymást kölcsö-

nösen egyensúlyban tartják, és ez a szépnek

szemléletébl származik.

Ez egyensúly állapotában a lélek ugyan

szabad, de azért nem üres. Szabad, mert az

ellentétes determinácziók egymást kölcsönö-

sen ellensúlyozván, sem az egyik, sem a má-

sik fölöttünk nem uralkodliatik. Nem üres,

mert hisz épen látjuk, hogy a lelki mérleg

mindkét csészéje egyaránt meg van terhelve.

Az eszthetikai hangulatban tehát a lélek leg-

nagyobb szabadságával annak legnagyobb

megterheltetése egyesül. Ez az állapot pedig

épen ellenkezje a lelki ürességnek.

Az egyensúly állapotát a teljes nyugalom

jellemzi. A szépnek behatása alatt tehát a

lélek teljes nyugalomnak örvend. Igen, de

az a nyugalom az ellentétek legnagyobb küz-

delmébl származott, st a küzdelem még az

egyensúlyban is meg van, csakhogy láthat-

lanul és minden küls hatás nélkül, mert az

ellentétek egymásnak nyilatkozását kölcsö-

nösen lehetetlenné teszik.

Az eszthetikai hangulatban tehát a leg-

nagyobb nyugalommal a legnagyobb mozga-

lom párosul. A kinek ez a mondat parado-

xonnak látszik
,

az tegye a « legnagyobb

mozgalom® helyébe: az «épen bevégzett®^

vagy a « készüld® legnagyobb mozgalmat.

A szépnek igy kifejtett hatására vonat-

kozólag Schillernél gyönyör példát találunk

a Juno Ludovisi jellemzésében:

«Sem nem kellem, sem nem méltóság

az, mi egy Juno Ludovisi arczárói hozzánk

szól
;
egyik sem és mégis mind a kett. Mig

a ni isten imádásra készt, addig az isteni

n szerelemre gyújt; de mig az égi bájnak

felolvadva átengedjük magunkat, addig az

égi önelégültség visszariaszt Amaz

által ellenállhatlanul megragadva és vonzva,

emez által pedig távol tartva : a legnagyobb

nyugalom s egyszersmind a legnagyobb moz-

galom állapotába jutunk, és eláll bennünk

az a csodálatos meghatottság, melyre az ész-

nek nincs fogalma és a nyelvnek nincs szava.®

Ezek után világos lesz az is, hogy meny-

nyiben van az eszthetikai hangulatban sza-

badság.

Ha a kedély egyszer egyensúlyban van,

akkor meg van adva annak lehetsége, hogy

bármely irányban igénybe vétethesse magát.

Az ember újból rendelkezhetik önmagával.

Az ellentétek (az érzékiség és ész) egymást

kölcsönösen lekötve tartják és a két vívódó

ellenfél közül diadalmasan emelkedik ki maga

az ember. Disponálhat magával, mintha a

természet ép abban a pillanatban bocsátotta

volna ki ölébl. Nem csak poétái szólam, de

bölcseletileg helyes, hogy az ember a szép-

ségben újjászületik, hogy a szépség második

teremtóje.

Mert visszaadja neki azt, a mire az

ellentétek között hánykolódva oly rendkívüli

szüksége van ; az önrendelkezés szabadságát.

Emlékezzünk csak vissza azokra a ke-

délyállapotokra, midn önérzetünk egészen

ép, tiszta és zavartalan, midn szinte meg-

ifjodunk és úgy érezzük, hogy az életet újból

kezdhetnk, midn tárva-nyitva elttünk a

vi ág és minden feladat megoldására képes-

nek hisszük magunkat. Nem ezekben a pil-

lanatokban vagyunk legfogékonyabbak a szép

iránt, st leghajlandóbbak a költi alko-

tásra is?

így fogta fel Schiller az eszthetikai han-

gulat természetét. Látni, hogy e tanokat a

görög istenek homlokáról olvasta le.

A szép alanyi hatásának ilyetén elem-

zésébl, a mvészi alkotások becsének egy

kritériuma folyik. Minél inkább disponál va-

lamely mü arra a teljes szabadságra, melyet

föntebb jellemeztünk, annál tökéletesebb az.

A tökéletes m behatása alatt felszaba-

dulunk úgy a tárgyösztön, mint a formaösz-

tön egyeduralma alól. A mibl az követke-

zik, hogy a tökéletes mben a tárgy a (tar-

talom) egyensúlyban van a formával.
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Schiller ezt a tételt egy helyütt kissé

ersen igy fejezi ki: « Abban áll tehát a

mester mvészi titka, hogy forma által sem-

mivé teszi a tartalmat». (Ha a «semmivé

teszi » helyett ezt a kifejezést használná « el-

lensúlyozza*, akkor e mondatban semmi fel-

tn nem volna).

Kz ilyen kitételekbl Erdélyi Schiller

idealizmusára akar következtetéseket vonni.

De összes eddigi fejtegetéseinkbl eléggé ki-

tnik, hogy Schiller az érzékiség és ész (a

tárgyösztön és formaösztön) egyensúlyát kö-

veteli. Álljon azonban újabb bizonyságul a

következ idézet

:

«Két ellenkez ösztön kölcsönhatásábóh

két ellenkez elv kapcsolatából származik a

szép és legmagasabb eszménye a realitás és

a forma minél tökéletesebb szövetségében és

egyensúlyában keresend*. (16-ik levél).

Erdélyi az « Egyéni és eszményi* czim
dolgozatában a szép helyett a jellemsefest

állítja föl a mvészetek feladatául. (így tette

ezt Hirt is a Schiller «Hóráiban» 1797). Ebbl
az álláspontból ugyan Schillert általában meg
lehet támadni s Erdélyi ezt helyenkiut ügye-

sen teszi, de specziálisan az eszthetikai le-

velek olyan polémiát követelnek, mely Schil-
|

lerben a Kant hivét látja és melynek éle

tehát a Kant szubjektivizmusa ellen irányul.

Megjegyzéseink Schiller eszthetikai le-

veleire a következk:

A mi mindenek eltt a fejtegetések fo-

lyamát illeti, észrevehet

:

1. Hogy Schiller kezdetben a szépet alá-

rendeli az erkölcsi jónak, a szabadságnak.

Szabadság alatt pedig kezdetben az ész egyed-

uralmát érti. A szép csak eszköznek látszik,

mely a szkségalkotta természetállamból az

ész államába vezet át. Tehát csak átmeneti

értéke van, a mennyiben az erkölcs útját

egyengeti.

2. Az érzékiség és ész ellentétei a tárgy-

ösztön és formaösztön ellentéteivel lesznek

fölcserélve. Ez annyit jelent, hogy a «reál

és ideál* fogalompár helyébe egy másik fo-

galompár: «a tartalom és forma* lép. Az
ilyen elbánás a mszavakkal meg nem en-

gedhet.

A mi pedig a fejtegetések végeredményét

illeti, megjegyzéseink a következk

:

1. Az eszthetikai hangulat oly általá-

nossá van téve, hogy majdnem megsznik
hangulat lenni. A kedély szabaddá lesz, azaz ‘

megnyeri annak lehetségét, hogy bármily

irányba hangolódjék, de tényleg még nem

hangolódik semerre. Ez által a szép köre

igen szk lesz; különböz módosulatai, mint

például a pathetikus vagy komikus jóformán

ki vannak zárva.

2. Schiller eltt tulajdonképen semmi

másnak nincs becse, mint a szabadságnak.

De a szabadság az erkölcsi akarat országába

tartozik és ép ezért Schiller széptan! fejte-

getései kezdetben morálpolitikai jellegek.

A mint azonban a költ benne föltárnád, a

szabadságot (mert mégis csak ennek van ab-

szolút értéke) az akaratnak nem akarja többé

meghagyni, hanem a szépnek birodalmába

csempészi át. A szépet az által teszi a leg-

nagyobb kincsesé, hogy a szabadságot az

eszthetikai hangulatba viszi belé. Ebbl látni,

hogy a szépnek valódi becsét mégis csak az

ethikai értékben keresi. Csakhogy mig kez-

detben a szépet a szabadság eszközévé teszi,

addig késbb a szépet az által önállósítja,

hogy belle szabadságot formál.

A behatóbb kritikának már inkább egye-

nesen Kant eszthetikája ellen kell irányulnia.

(Folyt, köv.)

FELESÉGEMHEZ.

Édes szerelmem, esküvnk eltt,

A mézes ajkú mátkaság korában.

Midn szemünkben ég, föld összentt,

Emlékszel-e, hová vitt büszke vágyam ?

Tündérország trónján, a kikelet

Rózsáival megkoszorúzva ültem,

S megosztám az uralkodást veled.

Királyném, csókjaidtól üdvözülten !

S aztán a házi szentély rejtekén,

A pisla mécsnél, kis hálószobánkban,

Emlékszel-e, hogy mit Ígértem én

A boldogságnak els mámorában ?

Örök virágzást, fényt, pazar dert,

Gyöngyöt, selyem ruhákat, — ugy-e, édes

Minden csodát, mirl a fölhevült

Szerelmes képzelet álmodni képes !

S mi volt a ragyogó fátyol mögött ?

Nem láthatók az ábránd csalfa képét

!

A tündértájra leesett a köd,

S egy vihar aztán elsodorta végkép.
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A nap fölöttünk gyorsan elborult,

Hideg szél zött gúnyos hahotával,

S földúlva kis fészkünk is porba hullt

A délibábon épült palotával.

Küzdés, szegénység, megalázkodás

:

Ez lett a nászút, ez a nászajándék !

Szárnyát szegé mind a nemes fohász,

S medd maradt, megtört a tiszta szándék.

Szép homlokodra töviskoronát.

Áldott szivedbe hét trt vert a végzet.

És elvesztd az otthon balzsamát,

Midn sebed fájón sajogva vérzett.

Rokon nem ismert, testvér elhagyott,

Arczod virágát a bú mind letépte, —
S te, bár könyed forrása én vagyok,

Még sem vádoltál soha engem érte.

Mellettem álltái a nyomor sötét

Éjében s csillagom volt h szerelmed.

Kezed’ miattam munkán kérgezéd,

S vigasz nélkül vigasztalál, ha kellett

!

Oh feleség, te jó, te h, te szent

!

Ki fölemelsz, mig én a mélybe rántlak

:

Hagyj térded’ átkarolva sirni lent,

S lábad nyomát csókolni, mert imádlak

!

A Kánahánt én már nem láthatom,

Idm telik s a révpart messze tnt el ....

Utolsó vágyam az, hogy egy napon

Együtt haljak meg véled s gyermekünkkel.

Divéki Gynla.

EGY VIRGINIAI LEÁNY.
— Eredeti beszély az amerikai polgárháborúból. —

Irta : Pékár Gynla.

(Folyt, s vége.)

IV.

« Holnapra elvárom önt a négy századdal

Richmondba*. E lakonikus telegramniot kapta

másnap reggel Carlton az ezredestl. Ép a

reggelinél bontotta fel. Mrs Harrison aggo-

dalmasan nézett a kapitányra. Carlton már

annyira megszokta a szivélyes családot ba-

rátjainak tekinteni, hogy az egészet habozás

nélkül felolvasta.

« Tehát eltávoznak*, niondá a jó mrs

Harrison szomorúan, «pedig egészen fölele-

venitették ezt a házat, mely szegény férjem

halála óta annyira csendes volt*. E szavak-

nál egy könyiit törült ki szemébl.

A kapitány szintén meglehets levertnek

látszott.

«Ah, mrs Harrison*, mondá, «biztosit-

hatom önt, hogy oly emlékekkel távozunk

innen, a melyek örökké kellemes frissek ma-

radnak elttünk. Ugy-e fiacskám?* S ekkor

jóakarólag nézett öcscsére.

Dunwoodie fejét tányérja fölé hajtá és

Maude szintén. Csak olykor váltottak jelents

pillantásokat egymással. A leány arcza azon-

ban a telegram hallatára ismét felvette elbbi

határozottságát s szinte szigorúvá lön. ügy
látszott, mintha szemrehányást tenne magá-

nak valamiért.

A társaság szétosztott s a kapitány szo-

bájába tért, hogy málháját rendezze.

Dunwoodiefa a hir úgy hatott, mint a

villámcsapás. Letámolygott a verandáról és

lehorgasztott fvel ment az udvarra — maga

sem tudta miért. Az udvaron fölveté a fejét

s Íme — Maude állott elölte. A leány reg-

geli után azonnal lesietett az udvarra s épen

lovát készült megnyergelni. Kezeiben a már

említett táskát és revolvertokját tartotta.

Midn azonban a hadnagyot meglátta, e tár-

gyakat hirtelen egy szénarakás alá vetette.

Arczán csodálatos változás ment végbe, —
küzdeni látszék önmagával.

« Maude, — édesem*, mondá Dunwoodie

az uj szerelmes kétségbeesett hevével, «én

megrülök .... de nem megyek, — nem

távozhatom el tled.*

«Soha!» mondá a leány izgatottan. «Wil-

liam, — neked el kell menned. Hanem*, és

ekkor két kezét kedvese vállaira tette és a

szeme közé nézett, — «hanem el fogsz felej-

teni engem? Ah, kedvesem, te nem érzed azt,

a mit én érzek. Mikor elször megláttalak

volt valami oly rokonszenves benned, — tud-

tam, gondoltam, hogy » S Maude, a büszke

Maude mintegy megadólag hajtotta le fejét.

Dunwoodie úgy érezte, mintha az rület

környékezné. — «Lehetetlen — nem tudok

elválni tled!* kiáltá.

«William, édesem, tudod, hogy neked el

kell menned. A becsület az els*.

Dunwoodie kedvetlenül rázta a fejét.

«Mit nekem a becsület minden, ha te

itt vagy!* — — Se szavainál bensejében

szinte megdöbbent önmagától. Hát már an}’-

nyira jutott, hogy becsületét igy semmire
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sem becsüli ? De mikor ismét Maiidéra pil-

lantott, lelkiismerete felszólalásai egyszeriben

elnémultak.

«William!'> mondá Mande egészen kö-

zellépve Dunwoodieboz, «te ma elmégy. Isten

veled », s ekkor átölelte a fiatal ember nya-

kát s szenvedélyesen megcsókolta öt.

«De Mande fia visszatérünk

tán pár nap múlva, hisz lehetetlen, hogy oly

sokáig maradjunk távol*. Dunwoodie érezte,

hogy ostobaságokat beszél össze. « Irhatok

neked ?»

«Igen — igen» és a leány határozat-

lanul állott a fiatal ember mellett, egypár-

szor már el akart indulni, — de valami tar-

tóztatni látszék öt.

«Tehát ma biztosan elmentek?* kérdé

ingadozó hangon.

«Igen», mondá Dunwoodie és némileg

meglepte a kérdés.

« Biztosan ?»

«Egészen biztosan».

A leány még mindig határozatlanul ál-

lott helyén. Egyszerre azonban megfordult s

még egyszer hevesen megölelte kedvesét.

Aztán elfutott és magában hagyta Dunwoo-

diet, kivel forogni kezdett a világ.

A fiatal ember szobájába tért és a fo-

lyosón találkozott Bellel, ki furcsa mosoly-

lyal nézett az ö aggodalmas arczára. Dun-

woodie kissé összeszedte magát. Lehetséges-e,

hogy Béllé tud valamit a dologról? Hát

mrs Harrison ? Ez eddig eszébe sem jutott

s H szegény ficzkó elkeseredetten ütött hom-

lokára. «Bár csak volnánk mi ketten egy-

magunkban a világon*, mondá kétségbeesett

hangon. A holmi hamar össze lett pakolva;

az inasok elrakták a böröndöket és a két

tiszt lova a veranda eltt állott .... jöttek

a bucsuzás ismert fájós jelenetei, melyekbe

csak a kapitány vörös arczának mosolya ön-

tött egy kis elevenséget. Béllé elsírta ma-

gát, — pedig ö vele nem is foglalkoztak

annyit ....

« Isten önnel, mrs Harrison*, mondá

Carlton kissé erltetett vidorsággal s szép

szavakban búcsúzott el a ház asszonyától.

« Isten legyen magával, kedvesem*, mondá
Bellehez fordulva, «ugy-e nem veszi rossz

néven, ha ez a veres Carlton bácsi megcsó-

kolja, mi?» S remeg ajkaival egy csókot

nyomott a leány homlokára. « Isten önnel.

miss Harrison*, mondá kezet szorítva s meg-

hajolva a leány eltt. «És most fiacskám,

menjünk*.

Dunwoodie kétséggel telt kérd pil-

lantást vetett Maiidéra. « Gondolj rám*, sut-

togá a leány s kezét nyiijtá neki.

A ház Illegett fegyvercsörgés és lóhor-

kolás hallatszott. A tisztek csapatjaikhoz

csatlakoztak. A fiatal ember visszapillantott,

Mande ott állott a veranda karfájánál és

zsebkendjét lobogtatta — de aztán hirtelen

eltnt, Dunwoodie behunyta szemeit s meg-

sarkantyuzva lovát Bob bácsi után nyargalt.

Úgy érezte, mintha lelki világa örökre fel

lett volna dúlva; az álomszerén egymásra

halmozódott események egész lényét bizo-

nyos tompultságba ragadták.

.... Mande ezalatt lerohant az udvarra,

fölcsatolta táskáját s revolvertokját s ép az

ellenkez irányban, az erd felé vágtatott el.

Este volt és a századok kimerültén pi-

hent tartotiak.

«Ki az?» kérdé Carlton kapitány ka-

tonás szigorú hangon. A tzhöz, mely körül

a tisztek ültek, egy katona lépett, ki igen

fáradtnak s porosnak látszott. Sürgönyt nyúj-

tott át a kapitánynak.

« Tehát még is jó, hogy ma délután e

brigáddal találkoztunk*, mondá összehajtva

és zsebre dugva a sürgönyt. «Az ezredes azt

Írja, hogy « maradjunk ott, a hol vagyunk,

mert az ellenség lovassága a környéken na-

gyon mozog*. Úgy látszik gyanítja, hogy

találkoztunk a brigáddal. Dunwoodie ! — hol

van az a fin? —

»

«Ugy néz ki, mintha szerelmes volna

valakibe*, sugá Eoberts Smythnek. Smyth

felállott és körülnézett a sötét prairie-szerü

mezöségen. «Ott van ni!» kiáltá végre egy

magányos alakra mutatva. «Dunwoodie ur,

jöjjön ide!» Az ifjú erre a csoporthoz csat-

lakozott.

« Fiacskám*, mondá Carlton, « holnap

valószinüleg befüstöljük kissé puskáink csö-

vét. Az ellenség itt ólálkodik körülöttünk*.

Dunwoodie szórakozottan mosolygott s arcza

csodálatosan szomorúnak látszott.

Smyth sipkája ellenzje alól figyelmesen

nézte tiszttársát, aztán valamit mormogott a

fogai közt és a tz parazsában kezdett ko-

torászni. A tábori tz lángja magasra csap-

kodott föl és fantasztikusan világította meg
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Dunwoodie sápadt arczát. A tisztek vidoran

tréfáltak s Eoberts kalandjait hallgatták, ki

azokat igen mulattatóan adta el. Csak Smyth

látszék elmélyedve lenni gondolataiban; a

tüzértiszt nem is maradt ott sokáig, hanem

csakhamar felállott s elhagyta a társaságot.

A tisztek hangos «jó éjszakát»-ot kiáltottak

utána, de aztán ismét Robertshez fordultak,

ki még kés estig mulattatta bajtársait. . . .

Dunwoodie nem jól aludt. Álmában a

verandát látta maga eltt, melyen Maude

állott. Az ifjú közeledett a leányhoz, de az

hirtelen eltnt szemei elöl és William tova

vágtatott az erd felé. Egyszerre csak a ve-

randa csatatérré változott át és Carlton lo-

vasai élén elszáguldott Dunwoodie mellett,

ki meg se moczczanhatott, mert lábai mint-

egy a földbe voltak beásva. Ott rohantak el

mellette a baj társak s a fiatal tiszt egymás-

után látta eltnni szemei eltt Carltont, Ró-

bertot és a többieket .... Smyth szintén

ott volt közöttük, arcza felette szomorúnak

látszott és mindig Dunwoodiera nézett. A
fiatal ember intett neki és egy «liurráht»

akart kiáltani, de ajkai hangtalanul mozogtak.

Smyth csak meren nézett rá és arcza mind

aggodalmasabbá lön .... egyszerre csak a tüzér-

tiszt eltnt a nyeregbl. Dunwoodie torka-

szakadtából kiabált a katonáknak, hogy keres-

sék meg, de azok nem látszának rá ügyelni.

Roberts vidoran kaczagott, még akkor is,

midn a második lovat ltték ki alóla. Az

ágyuk, a brigád ágyúi nagy füsttel sültek

el, de Dunwoodie nem hallotta hangjukat,

pedig oly közel volt hozzájuk Egy-

szerre csak egy véres f gördült elébe. Dun-

woodie rápillantott és a magáéra ismert

benne. Áthatóan felkiáltott és kirántotta az

egyik lábát a földbl. De ekkor elvesztette

az egyensúlyt és lebukott ....

« William barátom, keljen föl, a riadót

fújják », mondá egy kellemes, de mély hang,

s Dunwoodie fölvetve szemeit, Smythet látta

maga eltt, kinek arcza igen sápadtnak és

szomorúnak látszott kezei szeretet-

teljesen nyugodtak a fiatal ember köpeny-

burkolta vállain.

« Tehát ön nem esett el! — él!» kiáltá

az ifjú megragadva a tzértiszt karjait. «ügy
láttam, mintha kibukott volna a nyeregbl,

pedig én kiáltottam, hogy vegyék fel,

— de ezek a » és ekkor körülnézett

a fegyverkez katonákra, «ah istenem, csak

álom volt».

«Igen, csak álom», mormogá Smyth szo-

morúan. «De ön igen sápadt, fiatal barátom.

Nincs valami baja?»

Dunwoodie felült és érzé, hogy ütere

lázasan ver. Hanem azért csakhamar felfegy-

verkezett és a tisztekhez csatlakozott, kik

izgatottan beszéltek a közeled ellenségrl.

Szép nyári reggel volt s a félhomályos

távoli ködös légkörben egyes világos csikók

villantak meg, melyeket nemsokára tompa

durranások követtek. A falként álló csapa-

tok merev sora eltt Carlton lépdelt és fél-

hangon egyes parancsokat osztott ki. Dun-

woodie a Sergeant major mellett állott és

fehér arcza egész szoborszerünek tnt fel.

Pár perez múlva felhangzottak a brigád lö-

vései is, melyeket nagy, nyomasztó csend

követett. Mindkét fél várt. Egyszerre csak

a messzeségbl elfojtott kiáltások lnek hall-

hatóakká, melyek azonban a távol fogytával

mind élesebbekké lettek .... A lovak lá-

baikkal a földet kaparták és türelmetlenek-

nek látszottak .... még csak pár pillanat,

s — aztán megkezddött a küzdelem — —

« Van-e felségesebb látvány egy nekünk

száguldó lovas csapatnál ?»

Ezt szokta volt az öreg Carlton kapi-

tány mondani. «Az ember csak a lovak taj-

tékzó száját, vérben futó szemeit s a lova-

sok aggodalmas, de lelkesedni akaró arczát

láthatja. Elöl a tisztszakasz
;
— félig hátra

fordul a nyeregben és lelkesíti a katonákat,

de kiáltása elvész a trombita és a tomboló

csatazaj bán ». A jó Bob bácsi élénk színekkel

szokta volt e kép szépségeit ecsetelni.

E napon ismét láthatott egy ily képet

«Arra — — arra fiacskám, az erdnek
a jobb szárnynyal!» kiáltá Carlton Dunwoo-

diehez, ki rögtön elvált a nevezett csapat-

részszel s nem sokára elérte az erd szélét-

Az ellenséges lovasság egy része itt rej-

tzött.

«Elöre fiuk !» kiáltá Dunwoodie, de a

lázas izgatottság még ekkor sem hagyta el

testét. Igen gyengének érezte magát

s szinte félt, hogy bajtársai majd gjmvának

tartják. «Eh, mit», mormogá, «elöre», s ezzel

kihúzta pisztolyát.

— — — A két lovas osztály összecsa-
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pott. Már-inár Dunwoodie csapatja diadal-

maskodott, midn egy srbb pagony mellett

merész ellentállásra talált. A déliek váloga-

tott lovas csapatát egy gyönyör atal tiszt

vezérelte, ki minden fogalmat meghaladó

vakmerséggel rontott az éjszakiaknak. Diin-

woodie nem láthatta aiczát, mert az az utána i

rohanó katonák felé volt fordítva. Szép ter-

metéhez piros kabát simult, mely nagyon is

feltnvé tette t. — —
Átható kiáltások — pisztoly durranás —

s a halottak hörgése ....

A merész csapat nem hátrált meg. A
fiatal tiszt egymagában a pagony felé vág-

tatott. Dnn-woodie — tudja az isten hogy —
de a harcz hevében egyszerre csak szintén

a pagony mellé került. A két tiszt szemközt

állott egymással
;
hanem mikor a piros ka-

bátu meglátta Dunwoodie arczát, megfordí-

totta lovát s a túlsó szárnyra rohant.

«Eh — barátom », morniogá Dunwoodie

egészen belejve a kardpengések zenéjébe,

«igy hát te szököl ellem*. Ezzel utána szá-

guldott és felé irányzá revolverét. A lövés

eldördült és a szép lovag kiesett nyergébl

a pagony lágy fvére. Mire azonban Dun-

woodie hozzá ért, lova egy kapott seb kö-

vetkeztében kidlt. Az ifjú az elesetthez sie-

tett, hogy megnézze. Letérdelt mellé s arcz-

czal maga felé forditá a csinos ft — —
E pillanatban a közelben harczoló ka-

tonák egy átható kiáltásra lnek figyelme-

sekké és Dunwoodie lovasai közi egypáran

csakhamar a pagonyba siettek. S mit láttak

ott? Hadnagyuk a földön feküdt és fekete

fürtös fejét az elesett piros kabátba burkolt

mellére hajtotta. S ki volt a leltt bátor

tiszt? Egy eszményi szép leány, kinek haj-

fürtéi csak akkor bomlottak széjjel, midn
kék cappie-ja leesett fejérl. A leány arczát

íelváltva halálos sápadtság, majd beteges pir

boritá. Kabátja mellén kissé szélylyel volt

gombolva és az eltn csipkés ingen nagy

vércsöppek piroslottak. Dunwoodie egyszer

fölpillantott, de vonásai annyira el voltak

torzulva, hogy katonái zavarodottan húzódtak

félre emberfeletti tekintete ell. Majd ismét

lehajolt és fejét a vérben úszó sebre hajtá.

«Maude — édesem*, suttogá az itju oly

hangon, melyen csak az örültek tudnak be-

szélni. Agyán borzasztó gondolatok czikáztak

át. Végre annyira jutott, hogy már nem ér-

zett semmit sem, hanem csak veltrázóan

kaczagott. A következ pillanatban aztán le-

térdelt s ölébe vette haldokló kedvese alak-

ját. A leány bágyadt mosolylyal nézett rá.

Az egykor oly csodálatosan szép szemek fé-

nyket veszték s a szenvedélyes piros ajkak

egész szinehagyottakká lnek.

«Edesem — — William — — nézz

rám!» raormogá a lány nagy eröfeszitéssel

hajolva Dunwoodiehoz, kinek arcza pillanatra

ismét fölvette régi kifejezését. Maude lihegve

folytatá — « édesem
;

ez jól van igy
;
meg

— megérdemeltem. Forrón szerettelek —

—

de bazám — »

Dunwoodienak úgy tetszett, mintha agya

ezer darabi’a menne széjjel. Csodálatos gon-

dolatok, — gondolattöredékek kószáltak ab-

ban. Letette kedvesét a puha moh-ágyra és

mellé fekve, fejét a drága kebelre fekteté,

' hogy megszntesse a vérzést. Ajkai, mintha

súgni akartak volna valamit, felnyiltak. Oly

mosoly játszott azok köri, mely a közönsé-

ges szemlél vérét jéggé fagyasztotta volna.

Maude szép arcza feléje fordult és a leány

egy szót súgott a fleibe: « szerettelek*. Fi-

nom kezei gyöngéden nyúltak Dunwoodie

I
után, de ereje kezdecte elhagyni ....

E pillanatban lódobogás és kardcsörgés

lön hallhatóvá. Dunwoodie meg se mozdult.

A déliek egy oda üldözött csapatának úgy
tnt föl a dolog, mintha az ellenséges fiatal

tiszt bizalmasan beszélgetne az elesett ama-

zonjukkal.

Egy magányos pisztolylövés — és vége

volt mindennek. Dunwoodie holtan esett ked-

vesére.

A déliek legyözettek.

Egy magányos lovas száguldott a pa-

gonyba. Smyth volt az. A mint meglátta a

két holttestet, szomorú hangon mormogá
fogai közt

:

« Gondoltam, hogy ez igy fog végzdni.

A sors úgy látszik kiveszi az adóját ezen a

családon*.

S e szavaknál eszébe jutott Dunwoodie

rnagynak a története, mit egyszer a tábor-

ban William hallatára mondott el.
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XI. ÉNEK.

A hajnali isten, mely lumpolt az éjjel,

Visszatért immáron, és tekintett széjjel.

Felüté az égen borvirágos orrát,

Megpirositotta trójai vár tornyát

Most megjve Thétisz, és lépett fiához:

íme itt az uj dob, kedves fiam János

!

És vitéz Achidesz megköszöné szépen,

Oh de csak a bosszú forgott most eszében.

A pálinkás zsidót elébe hivatta

A százéves Kóbit, és parancsát adta

:

Mindegyik vitéznek az költségére

A félmeszely törkölyt ma ingyen kimérje.

Hirnökeit pedig inditotta széjjel,

Tudatni hivását minden f vezérrel:

Jöjjenek gyü’ésbe, ha hét lesz az óra,

Maga a király is barátságos szóra.

Össze is gyülének, hah, de igen lassan.

Akkorra a nap járt már déli magasban.

Egyenkint a hsök jöttének mogorván.

Fekete flastrommal Dioméd az orrán.

Sántított Ulysszesz, a furfangos muszka.

Nyögve egyik lábát a más után húzta.

Szótalan leültek, a sok generális.

Megjött Agamemnon végül, a király is.

Hs Achillesz mégis jött legutoljára.

Középen közöttük egy helyben megálla.

Karját, a két szörnyüt mellén összefonta.

És csak a királyra nézett egyhuzomba’.

Viszont Agamemnon csak Achillre nézett,

Kimondhatlan volt az, mit szivében érzett.

Látszott szemeikben, mint küzködik leikök,

S az eugeszteldés szent órája eljött.

Hirtelen a két hs karjait kitárta,

A király Achilleszt kebelére zárta.

Megeredt könyje mindakettjöknek,

Jancsi! Pista! szóltak, de egy szót se többet,

(förögök vezéri szemük törülgették.

Szép jelenet volt ez, nem láttak ilyet még!

Agamemnon király, hs Pista barátom.

Legyünk a mi voltunk, szivembl kívánom!

így szólott Achillesz, de szava elfuladt,

Soh’sc vett rajt ert még ilyen indulat.

Agamemnon király könybe borult újra,

Eiy csrön viz volt már a mentéje ujja.

Achilles királyfi, hs Jancsi barátom,

Azonságosképen én is ezt kívánom.

Mert nem volt az óta se napom, se éjem.

Mikor megbántottam szivedet oly mélyen.

Hogyan és miut történt az a csúnya eset.

Megvallom ime most, figyelj egy keveset:

Bár király létemre kimondani szégyen.

Be valék én rúgva azon regg.-! épen.

Nem magam borától, mert az ép elfogyott,

Mózestl lakájom egy félmeszelyt hozott.

S oly kitnn Ízlett, oly jó volt zamatja.

Hogy bizony fakadtam dicsér szavakra.

Ilozaték még egyszer, de aztán nem többet.

Megbántam ezerszer, hogy ittam egy csöp|jet.

Mert hogy királynak kell, nem tudta gaz Mózes,

Másnak meg, gondolá, csak olyan is jó lesz.

A harmadik kortynál szemem lön homályos.

Száz mérföldre tetszett a trójai város.

Fejem lehanyatlott, hajh, de nem álmosan.

Mert iszonyú görcstl vonaglott a hasam.

Magamat, mióta élek, úgy nem láttam,

Tisztességgel szólva, most az egyszer hánytam.

Haragom, képzelhet vala irtóztató,

Menydörgve kiálték: Meghalsz, kutya zsidó!

Nem vala borában szölnedv, csak egy csepp,

Árpaczukor volt az, mely zamatnak tetszett.

A gyönyör piros szintén volt hazug szin,

Tudjátok vezérek, mi volt benne V Fuxin !

De rövid félóra belé nem is tellett,

Függött a vén Mózes, bnhdnie kellett,

így jövék gylésbe, kedves Achilleszem,

Nem valék hát józan, n m volt helyén eszem

De ne is csodáljad ezen vallomásom;

Megesett ily malr bár akárhány máson.

Még balhatlanon is! lm példa reája:

Hogy járt maga Zeusz, istenek királya.

Olympi nektárból egykor az ebédnél.

Többet ivott kissé is kelleténél.

Elaludt trónjában, annyira elázott,

S Hére istenasszony épen megbabázott.

Vinni az örömhírt szaladott szent Péter,

S szóla, megérintvén az alvót kezével

:

Ébredj Uram, isten, királya egeknek,

H szolgád szent Péter örömhirrel lep meg

!

De hatalmas Zeusz oda volt végképen.

Csupán annyit morgott : Ugyan hagyj békében.

Szólt megint szent Péter: uram isten ébredj.

Háromszáz fiadhoz most született még egy!

De nem érté Zeusz, szó hogy mirl volna.

Haraggal kiáltott: Menj már a pokolba!

Harmadszor is Péter az istenhez lépett.

Hajtva alázattal néki fejet térdet

:

Legalább oh uram tudasd kegyelmesen,

A kicsiny istenkét mire kereszteljem?

Felbszült nagy Zeusz, s lévén boros fvel.

Agyoncsapta Pétert njomban egy menykvel.

Hogy kijózanodott, meg is bánta aztán.

Szent Pétert azonnal életre támasztá.

Mit nem tesz a h .rag, ime tehát látod.

De maradunk most már igaz jó barátok.

S még t'gv ebet mondok, vitézek, vezérek,

Ily csoda nem történt, mióta csak élek.

Emlékszel-e János, hogyne emlékeznél!

A gyászos nap, mikor velem összevesztél.

Pipaszárad akkor két marokra fogtad,

S térden összetörvén lábom elé dobtad.

Szólván: Valamint ez már ki nem hajt többé,

Úgy fog haragudni Achillesz örökké

!

Eltevém oh János a két darab szárat,

Összeragasztottam, hogy helyét se láthatd.

Aranyos szekrén3"ben azóta riztem.

Reggel, délben, este megnéztem több ízben.

És ime ma reggel, oh csuda, mit látok.

Levelet a száron, s gyönyürfí virágot

!
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Száz ariinyat rögtön (ettem \ón a végbíil,

Hog3^ dics Acliillesz vélem ma kibékül.

Mint ki is békültünk, hs barátom János,

Isten keze volt ez, mint a nap világos.

Szólt, s az arany szekrényt egyben elvette,

S nagy, vigyázó gonddal az asztalra tette.

Bámulva a hsök sorba megtekinték.

Oly csuda volt, hogy még most is alig hitték.

Hs Acliillesz ekkor újra megölelte

Görögök királyát és sirva felelte;

Hs Pista barátom, nem szólhatál szebben.

De szegény Patroklosz van folyton eszemben.

Harczra készüljön hát mindenki azonnal;

Vér folyjék özöunel, test hulljon halommal

!

Szó nélkül e szókat azonban nem állta.

Vén Nesztor rmester, és föl is kiálta:

Ez egyszer megengedj kedves fiam János,

De tapasztalásban beszéded hiányos.

Véres leszen a harcz, sok ezret megölnek.

Vége nem is lészen estére legföljebb.

S harczoljunk estvélig szomjasan és étien'?

Nem lehet ez János, én legalább kétlem

!

Nem magamért szólok, kitartom estvélig.

Hisz nem ettem egykor három álló hétig.

Régen volt az igaz, el is mondom szépen.

Ha már benne vagyok egyszer a beszédben.

Száz, egynéhány éve, de tán kétszáz is Itsz,

Nagyapád se élt még akkor, hs Acliillesz.

sapád, Nagy Sándor, harczra nem is gondolt.

Királyi lakában nagy vigasság tombolt.

Kétszázezer ekkor, gaz török tatárja.

Meglepte a várat, s már kúszott falára.

Az isten is tán úgy akarta, véletlen.

Mulatók körébl félre hely re mentem.

S megláttam a pogányt, a bástyán, hol állék.

Nyakunkban a török, harsogón kiálték.

De ideje is volt! Ha késem egy perczet.

Nem vagy te ma itten jó AchilU-sz herczeg.

Hát röviden szólva, a pogányt elvertük,

De nem sznt a veszély még soká felettünk.

Ostromiák a várat, körülte tanyázva,

Kilencz hosszú hétig, az igaz hiába.

De hogy valahára a dologra térjek,

Eleség dolgában voltunk mi szegények.

Már negyedik héten, kik a várt rizték,

Ezer vitéz közül alig maradt tiz még.

A hatodik héten én magam maradtam,

De csak egy harapást többé nem haraptam.

Maga is Nagy Sándor, az éhség rávette.

Agarát ebédül végre leölette.

seid immáron, szegény királyfiak,

Beh sokat szenvedtek a nagy éhség miatt

!

Szegény király asszony hivatott magához.

Az utolsó napon, s szólt miként apjához

;

Kedves jó öregem, te tanácsolj végre,

Kis gyermekeimnek mit adjak ebédre.

Mert tegnap ótátul falatot se ettek.

Kis darab kenyérért sirva körülveitek.

Elfogyott immáron mindenféle állat.

Tapasztalt eszed tán még mit ki aláihat

!

Felséges asszonyom erre én feleltem.

Hogyha nem irtózik, még valamit leltem.

De utólsó már ez, bizony egyéb nincs itt.

Süssék meg ebédre a szegény' kis pincsit.*

Utólsó ebédül biz ezt is megették,

S utólsó falatját ép szájukba tették:

Tárogató harsant a távolban messze.

Török-tatár népség zavarodott össze.

Szomszéd Magyarország hatalmas király a.

Nagy Sándor södnek a keresztkomája

Érkezett segélyül, kétszáz huszár véle.

Nem is ment el török onnét egy se’ élve!

Magam is a várból ekkor kirohantam,

Hol a török szultán sátorát gondoltam.

Terített asztalhoz készült ülni épen.

A pogány fajzatja, hárem közepében.

A tárogatóra fölugrott ijedve.

Leánytól, ebédtl elment neki kedve.

És ragadott kardot, de még ki se húzta.

Fejét buzogányom rettentn be zúzta.

A többit elvégzik gondolám magamban

A vitéz huszárok, és visszanyargaltam.

De magamma! vittem a terített asztalt

S örömmel Nagysándor az égig magasztalt.

Ebédeljek véle, ekkor azt kívánta,

De én visszamentem a harcznak zajába.

Egynéhány száz pogányt még agyonra c-aptam,

S a magyar királyly'al kezet szorítottam.

Szép vala ez ugy-e, hsök és ve/érek'?

De a hol elkezdtem, ismét visszatérek.

Nem olyan a baka, most, mint vala régen,

Félnapig se hsrczol szomjasan és éhen.

Azért hs Achillesz ne kivánj lehetlent.

Mert ez egy dologban mondok neked ellent.

Agamemnon király', azt hiszem, jobb lészen.

Az ebéddel hadunk legyen elbb készen.

Aztán föl a harczra, én magam se bánom,

Hisz néhányszáz éve folyton ezt kívánom!

Hs Achillesz .Tános szomorún szóla most :

Jól beszéltél Nesztor, bár kissé huzamost

Ám menjen ebédre a sereg mielbb.

De ételt ajakam ne érjen, mi eltt

Nem töltöm bosszúmat, a vérest, Hektoron

Akkor fogok enni majd csak, a gyásztoron.

Addig harapást se, esküszöm az égre.

Még ha Zeusz isten Inna is ebédre !

Furfangos Ulysszesz ezeknek utána

Szólott és figyeltek mindnyájan szavára :

Vitézek! hiába minek is beszélünk.

Megesküdt Achillesz. hogy nem eszik vélünk.

Se otthon, se másutt; nem is ehetik már.

Mert ersb az eskü kér szavainknál.

De most Agamemnon, mivel szent a béke.

Hozzad ajándékid Achillesz elébe.

Mit Ígértél néki, tegnap, de hiába.

Had örüljön Achill, legalább ezt látva.

Szólt vala, s a gylés szavait helyeslé.

Két bakát a király még vett maga mellé;

Es mikor elhozták, nem nagy id múlva.

Görögök vezéri megálltak bámulva.

Tizszázezer forint vala ott egy üstben.

Aranyban a fele, más fele ezüstben.

Gyönyör tajtpipát félig kiszivottat

A király sátrából többi között hoztak.

Szz dohányt melléje mintegy ötven mázsát.
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Melynek soha ember még nem szita mását.

Aranyórát hármat, gyrket sok drágát,

Tíz gyönyör lányt is, szüzeknek virágát.

De köztük a legszebb vala csak Kis Miska

A tündérhez képest, a ki volt Boriska.

Oh miért nem vagyok szerelem dalnoka.

Szép lányokra kinek folyton fáj a foga

!

Hogy zenghetném méltón e lány minden báját,

A mik elszéditék görögök királyát.

Liliom volt arcza, és piros rózsa is.

Nézése derült ég, bár egy kicsit hamis.

.Mihez hasonlítsam e gyönyör orrot.

Az ajkat, a keblet, melyért a \ér forríitt?

Gömböly két karját, mely ha összezárulf,

A köztük levnek mégis a meny tárult.

.Mihez a dús hajat, mely vala szép szöszke,

S hogy szebb legyen, egy szál rózsa virult közte.

Csodálták a hsök, hogyan tud megállni,

Mikor a czipöje oly piczi, parányi !

S mint kicsiny madárka, mely kalitba zárva

Hangtalan sokáig ott húsúit az árva.

Ha ajtaja nyilik, és szab-ddá lészen,

Soká szenvedését felejti egészen,

Es vígan repül ki, fészkét megkeresve :

ügy repül Boriska vágj ó Achilleszre.

Átölelve egymást tárták , s a kis lány.

Csak ennyit rebegtek : Jancsikám Boriskám !

Agamemnon király megindult mód nélkül,

S szólott, könyje folyván újólag szemébiil

:

Hallgass meg Achillesz, mivel itt az óra.

Hogy' kinyissam ajkam esküv szent szóra.

Mert most itt e lányka, és tanúm leend ,
S ha valót nem mondnék, üssön meg a menyk.
Soha én e szztl, a mig volt lakomban,

Egy ölelést, csókot, se kaptam, se loptam.

Szz e lányka most is, mint akkor szz vala,

Méltó kebeledre, bár akár mint ara.

Ily gondolat János, tehát ne aggasszon,

No igaz-e, vagy nem, Boriska kisasszony' ?

Elpirulva a lány szép fejével intett,

A királyra pedig Achillesz tekintett.

Kezét nyujta neki; könnyebbült sóhajtás

Tört el mellébl, s szólt: köszönöm, pajtás!

De tudjátok is meg, s úgy nézzetek rája,

Hogy apja szent László, magyarok királya.

Mai naptól fogva pedig menyasszonyom.

Tenni feleséggé a harcz után fogom,

íme itt a levél, mit irt édesatyja.

Hogy leányát nékem feleségül adja.

-Mert kit veszve gondolt, s hiába keresett

:

Meglelém véletlen, a szépet, kedveset.

Görögök ve^éri elbámultak erre,

-Maga is Boriska meg vala lepetve.

Hs Achilles karját nyújtotta a lánynak,

S kiment a gylésbl, tartva sátorának.

A sok ajándékkal utána ballaga

Nagy' markos erej tizenhárom baka.

Sátora közepén minderit le is raktak,

S forint borravalót Achillesz.tl kaptak.

Elvonultak aztan a sátor beljébe,

S elmerült Achillesz öröme teljébe.

Tn ezernyi kérdést, s a választ se várta,

Ajakát a lánynak csókokkal lezárta.

De haladt az id, s fenn magas Trójában,

Delet harangoztak Zeusz templomában.

A díványon Achill nyugtalan hánytorgott,

S akaratlan gyomra, bár csendesen korgott

Gyönyör Boriska szólt ekkor szelíden :

Kedves jó Achillem, szerelmesem, hivem;

Tán ideje volna nézni a konyhába.

Delet harangoznak immáron javába’

!

Szomorúan a hs felelt ily beszéddel

:

Boriskám, Achilled ma már nem ebédel.

Fogadásom tiltja egy falatot enni.

Szomjasan kell nékem, s étien harezba menni.

De magad ne koplalj, drága szép virágom.

Mindent, mi szem, s szádnak kedves a világon.

Elhozattam én ma, asztal itt vár készen,

Ülj le szép galambom, én meg majd csak nézem !

Szólt vala, s unszolta édes hízelgéssel.

Maga csupán játszott a villával, s késsel.

Hasztalan kínálta szép czombbal Boriska,

Állhatatos maradt Achill, mint a szikla.

Jó püspökfalattal szintazon kínálta,

De fejét Achillesz fordította hátra.

Nagy Zeusz az égben szánakozva nézte.

Mint szenved görögök legels vitéze.

Elszólitotta szép Athéné lányát,

A ki megcsókolta az egek királyát.

Eredj hamar lányom mert még tán baj is lesz,

Majd meghal az éhtl szegény hs Achillesz.

Egy csésze leveskét kapj fel a konyhában,

S láthatatlan néki vidd le hamarjában.

Hogy maga se tudja, úgy öntsed beléje.

Halandó embernek elég az egy hétre !

Szólt és gyorsan is járt szép Athéné lába.

Csésze leveskéért szaladt a konyhába.

Egy darabka rétest is zsebébe rejtett,

S perez múlva ott állott hs Achillesz mellett.

Mig egy nagyot a hs ásított, kileste,

A levest, a rétest gyomrába vetette.

Fölugrott helyébl hs Achillesz János,

Mert vala a dolog eltte talányos.

Mintha evett volna huszonöt tál ételt,

A kevés leve'töl s rétestl úgy hétéit

!

Érzett kebelében vészes harczi vágyat,

így szólott tehátlan ékes Boriskáuak :

Isten veled rózsám, most a harezba térek,

S diadallal onnét megjönni remélek.

Csak egy csókodat még, egy ölelést, hosszút.

Hadd töltöm ki aztán Hektoron a bosszút.

És gyönjörrel a lányt keblére ölelte.

Elrohant azután, vitte tüzes lelke.

Baljós táltosára fölkapott kevélyen.

Vágta sarkantyúval oldalba keményen.

Haj de trójai nép a hst meg nem várta.

Futott esze nélkül, iöl a magas várba.

Becsukták kapuját és észre se vették,

Hogy szépfarku Hektóit, szegényt künn feledték.

De meglátta Achill és feléje rontott.

Hasztalanul Hektor elle osontott.

Nem vala menekvés, várkapuja zárva.

Elhagyatva állott szép Hektor, az árva

!

Hs Achill pediglen mint vihar száguldott.

Jobbjába szorítván sárgarézbl hurkot.

(Folyt, köv.)
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ARANY JÁNOS
LELKI BETEGEIRL.

Irta ; Dr. Jancsó Benedek.

A valódi népballada az északi és a hegyi

népek hoinor, sötét, küzdelmes életét tük-

rözi vissza egy-egy kis tükörben, mint a

szélvésztl korbácsolt havasi tengerszem a

nagy oczeán viharos haragját. Arany János

balladáiban, melyeket e népballadák alapján

teremtett meg a nagy költ bámulatos mü-

érzékével és öntudatával, szintén az emberi

lélek tragikumát látjuk sötét, haragvó hul-

lámaival csapkodni; a lélek ama tragikumát,

mely a szenvedély daemoni természetében

gyökerezik, mely egy bizonyos érzelem vagy

gondolat íélülkerekedése által megbontott

Itílkiélet zilált küzdelmeiben nyilvánulva rázza

meg a szemlél ember egész valóját.

A költi mfajok közül különösen kett

van, mely az emberi lélek e viharos küzdel-

meit szereti tárgyalni ; a tragoedia és a bal-

lada. A tragikai hs sorsa, emelkedése és

bukása szenvedélyeiben, indulatában s a lel-

két titáni hatalommal elfogó monomaniakus

erej eszmében van egy felsbb hatalom, titkos

praedestinatiójaként elre megírva. Ezért

hasonlít minden tragikai hs többé-kevésbé

az rülthöz, kit elszabadult indulatai vagy

szerencsétlen rögeszméje visznek a pusztulat

és a romlás örvényébe. Ezért van a tragikai

hs lényében, szenvedélyeinek és indulatai-

nak viharában annyi a beteg emberi lélek

rejtelmességébl, abból a megnevezhetetlen-

nek tetsz borzalomból, mely lelkünket fe-

nyegetöleg elfogja, valahányszor rültet lá-

tunk s a mely szánalmunkat és részvétünket

vegyit! félelmünk érzetébe. Ezért tartjuk

Oedipus, Antigoné, Lear, Hamlet, Othello stb.

fájdalmát szentnek, mint a keleti népek az

rültekét.

A tragoediában az emberi lélek vihara

egész részletességében és hatalmában van

festve. A tragikus hs küzd lelkét a viha-

ros tengerrel lehetne összehasonlítani A bal-

ladában mindez szükebb térre van szorítva.

Az itt lefolyó vihart lehetne a havasok tenger-

szemének viharával párhuzamba tenni. A
hullámok kisebb tért futnak ugyan be, de a

mélység, mely a tajtékzó haragos zöld hullám

alatt tátong sötét, veszedelmes és a nép hite

szerint feneketlen. A bérez sziklahasadékai

közül kirohanó szélvész, mely végig korbá-

csolja a tó felszínét, ordítva olvad össze a

hullámok morgásával, hogy mint orkán csat-

togását verjék vissza a környez erdk

fenyves rengetegjei.

A lelki élet viharának, az rültségnek

részletes és h rajzát csak is Shakespeare

trgoediáiban találjuk meg. Lear rültsége,

Hamlet tébolya, Macbeth látomásai. Lady

Macbeth alvajárása stb. stb. bámulatos tanú-

ságai Shakespeare lángeszének, melylyel e

kórság lefolyását, korát megelzve a modeim

lélektan elveinek megfelelen Írja le egészé-

ben és részleteiben. Amaz igazi realitásnak,

melyért a jelenkor legnagyobb pszichologjai s

lelki orvosi Shakespearet nem csak az egész-

séges, hanem a beteg emberi lélek állapotai

legalaposabb ismerjének, valóságos lelkior-

vosnak nevezték. Shakespeare költészetének

ez irányú alkotásaival a külföldön egy egész

irodalom foglalkozik. Onimus, Kellog, Buck-

nill, Kraft-Ebing és Maudsley nevei els

rend nevek a pszichológia és a pszichiát-

ria kutatói között. E tudósok Shakespeare

lélektani ismereteirl s a lelki kórság, általa

adott rajzainak realitásáról, tudományos sza-

batosságáról, nem csak a legnagyobb elisme-

réssel, hanem valóságos csodálattal is szólnak.

Nálunk Greguss Ágost szól Shakespeare pá-

lyája czimü könyvének hatodik fejezetében

alaposan, szépen és essay-szerü csinossággal

Shakspere lelki betegeirl.

Ha Shakspere az, a kinek müveiben,

mint mintákban láthatjuk, hogy a tragoe-

diában miként lajzolja a költ az emberi

lélek betegségét részletesen és szélesen, ngy

bizonyára Arany János az a másik költ, ki

megmutatta, hogy miként lehet a ballada

szükebb keretében az emberi lélek tragiku-

mát legme^reuditbb alakjában, mint rültsé-

get jellemzbb mozzanataiban tudományos

szabatossággal feltüntetni. Arany János lelki

betegeivel Greguss Ágost foglalkozott Arany

balladáinak mintaszer magyarázatában. Ma-

gyarázatai, fejtegetései azonban az általános

útmutatásokon kivül csak Ágnes asszony

tébolyát igyekeztek megvilágositani, valamint

azoké is, kik Arany költészetével e szenipont-

ból foglalkoztak. Arany költészetének tanul-

mánya azonban megérdemli, hogy vele e

szempontból is részletesebben foglalkozzunk,

mint foglalkozik a külföld Shakespeare rült-

jeivel. E kötelesség tudatától áthatva volt

bátorságom megkisérteni Arany eljárását a
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lélektan jelenlegi állásához mérten vizsgálat

alá venni a következ sorokban.

Mindenekeltt arra a kérdésre kell meg-

felelni, hogyan származik az rültség? Két

iskola van a lélektanban, mely a tébolyt két

különféle okból származtatja. Egyik nézet

azt mondja, hogy a téboly tisztán erkölcsi

okokból származik, a másik pedig csupán

csak is a testi szervezet kóros megváltozá-

sából származtatja. Tehát itt is szemben áll

egymással a közönséges ideálisnak; és mate-

riálisnak nevezett két nézet, mint a filozófia

minden kérdésében. A })szichikns iskola leg-

jelesebb képviseli: Heinroth, Despine, Car-

rau. A somatikns vagy pliisiologiai iskola

els harczosa i)edig az amerikai Maudsley,

ki azt állitja, hogy az rültség oka mindig

testi baj, mely vagy az öröklés, vagy a ki-

csapongás következtében áll el.

Ma, mikor MTindt laboratóriumában az

érzés és az emlékezet gyorsaságát kísérleti-

leg akarják meghatározni, mikor Fechner

a pszicho-fizika egyik megalapitója és els-

rend harczosa az érzetek származási törvé-

nyeinek kifejezésére keresi a mathematikai

formulát, mikor az angol pszichológusok a

természettudomány módszerét alkalmazzák a

lélektanban is, lehetetlen Maudsleyvel szem-

ben Despine-nek, Heinrothnak vagy Carrau-

nak adva igazat, azt állítani, hogy az rült-

ség oka tisztán, egyedül csak is erkölcsi. A
természettudományi alapra fektetett tapasz-

talati és kísérleti lélektan minket arra tanit,

hogy Maudsleynek adjunk igazat.

Igen, de hogyan lehet azt állítani, hogy

az rültség mindig a testi szervezet kóros

megváltozásának eredménye, mikor a tapasz-

talat bizonyltja, hogy számtalan esetben jelent-

kezik e kórság a nélkül, hogy azt valami

testi baj megelzte volna. Az anya hn sze-

retett gyermekeit egy megrázó szerencsét-

lenség következtében elveszti és fájdalmában

megörül. A gazdag keresked elveszti vagyo-

nát, becsületét, egyszóval mindenét s a vesz-

teség fájó érzete megbontja lelki életének

összhangzatát. De minek a példát még sza-

porítani, hiszen naponkint van alkalmunk

erkölcsi, vagy jobban mondva szellemi okok-

ból származó rültséget észlelni. És mégis

azt állítjuk, hogy az erkölcsi, a szellemi ok

csak közvetett ok, inig a közvetetlen, az

egyenesen ható kivétel nélkül mindig a szer-

vezet kóros megváltozása.

Hogy e látszólagos ellentétet elenyész-

tessük, tekintetbe kell vennünk mindenekeltt

azt a lélektani tényt, melynél fogva összes

szellemi életünk a legegyszerbb érzettl

elkezdve a legcomplicáltabb és a legfensége-

sebb gondolatig idegrendszerünk mködésének
eredménye. Érzelmeink szépségének, gondo-

lataink erejének foka idegrendszerünk éi’zé-

kenységének és ingerelhetségének fokától

függ. Egész lelki életünk az érzéki képze-

teken alapszik; e képzeteket pedig érzékeink

a velk kapcsolatos idegek mködése által

hozzák létre, például a látás képzetei a

küls ingernek, az úgynevezett reczehár-

tyára történt hatása következtében elállott

látásérzeteken alapulnak. Képzeteink els

osztályát ezek az érzéki érzeteken alapuló

képzetek alkotják
;
a másodikat pedig e kép-

zeteken alapuló úgynevezett képzeleti vagy

másodrend képzetek. Mig az els nembeli

képzetek a küls, a peripherikus ingerekbl

keletkeznek: addig ezek a másodlagos kép-

zetek nem a küls ingerek közvetetlen hatása

alatt, hanem reprodukczió utján a közép-

ponti érzékszervnek izgatása következtében

származnak.

A képzeleti vagy másodrend képzetek-

nél, min az emlékezet és a fantázia kép-

zetei, bizonyos pszichikai inger idézi els a

fiziológiai ingert a középponti érzéksikok-

ban (az agyban), a mibl önként következik,

hogy a pszichikai ingei- csak közvetve hozza

létre a képzeleti képzetet, a mennyiben

közvetetlenül csak fiziológiai ingert okoz

a czentrális szervben s az uj képet aztán e

fiziológiai inger ébreszti fel a tudatban. A
káprázatok, a visiók, az emlékezet és a

fantázia képzeteitl csakis a fiziológiai inger-

nagysága által különböznek.

Az rültség fiziológiai oka vagy az agy

vérbségében, vagy pedig vérszegénységében

rejlik. Az els tulságig fokozza a lélek tevé-

kenységét, az utóbbi pedig gyöngiti egész a

végletig. Ha e két körülmény eláll, akkor

okvetetlenül eláll az rültség valamelyik

neme is. E körülmény pedig elállhat köz-

vetlenül az idegrendszer betegsége következ-

tében, vagy közvetve az ers lelki inger által

az agyban fölkeltett túlságos fiziológiai inger-

romboló hatása következtében. Valakit nagy-

csapás, súlyos veszteség ér. A tudatban ke-

letkez lelki inger rendkivül ers fiziológiai

ingert kelt az agyban és e nagy fokú inger
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szétrombolja az idegszálakat, mint az ers
villamáram a vezet anyagot. Az agybeli vér-

szállitó csövek szövetében szétágazó idegszá-

lacskák a túlságos ingeráram következtében

vagy íülizgulnak és igy összehuzódva meg-

fosztják az agyat a tápláléktól, vagy elpety-

hüdve kitágulnak és túlságos mennyiség
vért vezetnek az agyba és igy ez által el-

idézik az agy-hyperámiát vagy ellenkez eset-

ben az agy-anamiát. Ezért mondhatjuk tehát,

hogy az rültség valódi oka még ott is, hol

az rültség oka tisztán erkölcsinek látszik,

mindig az idegrendszer kóros megváltozása,

tehát anyagi és nem szellemi ok. Az erkölcsi

ok csak közvetett oka az rültségnek, a pa-

thologiai, a materiális pedig közvetetlen.

(Folyt, köv.)

A KÚT ÉS AZ INGA.
— Poe Allan Edgár elbeszélése. •

—

Ford. Albert Gyula.

(Folyt.)

A mint igy óvatosan mindig tovább és

tovább tapogatództara, eszembe jutott mindaz

a sok borzasztóság, a mit a toledói inqusi-

tió börtöneirl valaha hallottam. Ijeszt ki-

sértetként gyötörték a visszaemlékezések

lelkemet, pedig mikor még szabad voltara,

nem hittem, meséknek tartottam ket. Ta-

lán azért hagyták meg életemet, hogy e sö-

tét odúban az éhhalál martaléka legyek?

Vagy talán még kinzóbb büntetést gondoltak

ki számomra? . . . Ismertem hóhéraimat; —
tudtam, hogy a ki kezükbe kerül, élve ugyan

nem menekül, hallottam, hogy találékonysá-

guk épen olyan, ha nem nagyobb, mint ke-

gyetlenségük . . . Tudtam, hogy halál vár

rám, csak a módját, az óráját illetleg kíno-

zott a bizonytalanság.

Tovább tapogatództara, mig végre kezem

kemény tárgyba ütdött. Mindjárt tudtam,

hogy börtönöm fala, kemény kfal, sima és

hideg. Ezen tapogatództara most minden

irányban, óvatosan, mert ájulás környékezett,

ha rágondoltam arra, a mit e falakról hal-

lottam. Sokáig és óvatosan halladtam elre

a fal mentén, a nélkül, hogy csak fogalmat

is szerezhettem volna magamnak börtönöm

alakjáról, nagyságáról
;
oly sima és egyenle-

tes volt a fal, hogy többször is elmehettem ott, a

honnét kiindultam. Késemet kerestem, a mely

még zsebemben volt mikor a törvényszék

elé vezettek. Nem csak kést, de még zsebet

se találtam, hisz öltözetemet durva gyapjú

ruhával cseréltem föl. Azt gondoltam, hogy

majd beszúrom valami kis repedésbe, s leg-

alább azt megtudom, hogy honnét indulok

ki. Kiindulási pontomat megjelölni azonban

nem volt oly nehéz, bár késem nem is volt,

mint a milyennek elször gondoltam. Le-

szakítottam egy darabot ruhámról, és hosszá-

ban a fal mellé fektettem. így, ha oda érek,

a honnét kiindultam rá kellett akadnom a

rongyra, mivel folytonosan a fal mellett

húzódtam. Legalább én igy gondoltam, nem

számítva sem a börtön nagyságára, sem ki-

merültségemre. A padló nedves és csúszós

volt. Alig biczegtem pár lépésnyire, elcsúsz-

tam és elestem. Rendkivüli bágyadtság veti

ert rajtam, nem bírtam megmozdulni, — der-

medtség, majd álom fogott el.

A mint fölébredtem és kezemet kinyúj-

tottam, kenyeret és egy korsó vizet találtam.

Gyönge és kimerült voltam. Mohón nyúltam

a kenyérhez és vizhez, egy cseppig elfogyasz-

tottam mind a kettt. Folytattam utamat a

börtön fala mentén, s nagy fáradsággal végre

sikerült a rongyot elérnem. Addig, a hol

leestem ötvenkét lépést olvastam, onnét pedig

— a mint másodszor folytattam utamat —
negyvennyolczat. Egészben tehát száz lépés;

két lépést számit ra egy röfre, börtönöm ke-

rülete körül-belül ötven rfnyi lehetett. Út-

közben több mélyedésre akadtam a falban,

igy tehát nem voltam bizonyos börtönöm

alakjáról, homályos sejtelmem azt súgta azon-

ban, hogy valami boltozat-félébe kerültem.

Ez a sok vizsgálódás rám nézve egészen

czéltalan, volt, legalább reményt nem nyújtott.

Oly kimondhatatlan kíváncsiság késztetett

azonban, hogy még tovább is folytassam.

Most elfordultam a faltól, hogy majd keresz-

tül megyek börtönömön. Eleinte igen óvatosan

lépdeltem, mert a padló, bár szilárd köböl

készült, csúszós, nedves volt. Ily módon

tiz—tizenkét lépést tehettem elre, midn
lábam rongyos ruhámba akadt. Megbotlottam

és egész ervel arczonira zuhantam.

Zavaromban, melyet e leesés okozott,

nem vettem észre egy oly körülményt, mely

egy pár pillanattal késbb egészen magára

vonta a figyelmemet. Ugyanis mig testem

többi része egészen a padlón feküdt, ajkam
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és általában fejem alatt üresség volt. Azon-

kívül úgy tetszett, niintlia hideg leveg járná

homlokomat, s orromat oly sajátságos, átható

szag ütötte meg. Kinyújtottam kezemet, s

nagy rémületemre azt tapasztaltam, hogy

tátongó nyílás szélére estem, melynek nagy-

ságáról természetesen fogalmam se volt. A
falról kis darab vakolatot törtem le

;
újra a

nyíláshoz kúsztam és belé dobtam. Több

másodpercznyi zörejt hallottam, a mint a

vakolat az oldal falakhoz ütódött. Tompa
locscscnás jelezte, hogy a nyílás, a melynek

szélére estem, mély kút nyilasa. — Fejem

fölött kis ajtó nyílt ki, de egy szempillan-

tás múlva újra becsapódott; kis lénysugár

hatolt be síromba; azután eltnt, és újra

sötét és csendes lett minden.

Megértettem mi vár rám, s átkoztam a

véletlent, hogy oly hamar botlottam meg.

Ha egy lépéssel odább esem el, nyom

nélkül eltntem volna a világról! Hallottam,

hogy mily borzasztó halálnemeket gondolt

ki az inquisitio, de rágalomnak tartottam, s

most rám is ilyen halál várt! A szerencsét-

len áldozatnak vagy válogatott testi kínok,

vagy iszonyú lelki aggodalmak között kel-

lett meghalnia. Rám ez utóbbi várt ... A
hosszú szenvedés annyira megviselte idegei-

met, hogy a saját hangomtól is rettegtem, s

minden pillanat, mint egy kínzó eszköz szag-

gatta szenved lelkemet.

Minden tagomban reszketve tántorogtam

vissza a falhoz, eltökélve magamban, hogy

inkább ott várom be halálomat, mintsem e
j

barzasztó mélységbe temetkezzem
;

beliuny-

tam szememet és még is mindenütt kutat,

mély kutat láttam. A kvetkez pillanatban

kész lettem volna egy elhatározott ugrással

véget vetni nyomorult életemnek. De nem
volt elég erm, gyáva voltam. De meg azt

se felejtettem el, a mit az üregekrl hallot-

tam, vagy olvastam — : nem olyanok voltak

ezek, hogy a szerencsétlen áldozat egyszerre

megölhette volna magát

!

Több óráig tartott ébren felzaklatott

képzeletem, mig végre elaludtam. Fölébre-

désemkoi- újra ott találtam a kancsót, kenye-

ret. Éget szomjúság gyötört, egy hajtásra

kiürítettem a kancsót. Altató volt benne,

mert alig ittam ki, ellenállhatatlan álmosság

fogott el. Mély álomba estem, mely jobban

közeledett a halálhoz, mint az ébrenléthez.

Hogy meddig aludtam, nem tudhatom. A mint

szemem felnyitottam, világos volt börtönöm.

Sisterg kénköves láng, — melynek forrását

hiába kerestem, vetett kétes világosságot a

körülettem fekv tárgyakra.

Börtönöm nagyságának megítélésében

nagyon tévedten), alig tett többet huszonöt

rófnél. E körülmény több pillanatnyi fölös-

leges aggódásba ejtett. Persze, hogy fölösleges

aggodalom ! Mi lehetett oly keserves körül-

mények között rám nézve csekélyebb jelen-

tség, mint börtönöm térbeli kiterjedése ?

Nem tudom mért, de lelkem annyira tördött

e kicsinységgel, hogy ersen törtem a fejemet,

hogy is követhettem el azt a hibát? Végre

rájöttem. Akkor, midn elször vizsgáltam

börtönöm kiterjedését ötvenkét lépést olvas-

tam leesésemig. Onnét, a hol leestem, két-

három lépésnyire lehetett még a rongydarab.

Mikor magamhoz jöttem, bizonyára ismét

azon az utón halladtam melyet már egy-

szer megtettem, s igy börtönöm kerüle-

tét majdnem kétszer akkorának vettem, mint

a milyen valóban volt. Zavaromban nem

vettem azt észre, hogy egyszer jobb oldala-

mon volt a fal, máskor meg a balon.

Alakját illetleg is csalódtam. A mint

tapogatódzva haladtam, közbe-közbe mélyedé-

sekre akadtam, s azt gondoltam, hogy szabály-

talan alakú üregbe kerültem. Mily csalódásba

is ejti a sötétség azt, a ki álmából ébred föl,

vagy ájulásból tér magához! A miket én ki-

szögelléseknek gondoltam, apró repedések s

a falburkolat élei voltak. Börtönöm alakja

hosszúkás négyszögü volt, falai vas- vagy

más ércz-táblázattal voltak kibélelve, mely-

nek egyes lapjai nem értek egészen össze,

hanem kis nyílás maradt köztük, a mit én

falmélyedésnek gondoltam. A vastáblák fels

részét rikító szinü és irtózatos szczéná-

kat ábrázoló képekkel mázolta be valamelyik

babonás barát. Elrútított ábrázatu ördög-

arczok, csontvázak, s több ily fajtájú vagy

még rémületesebb események. Néhol csak

a vázlata maradt meg e borzasztóságoknak,

színezése pedig lekopott, halvány volt, a mi

ily nedves levegn épen nem volt csodálatos.

A padló köböl volt, közepén széles kör alakú

nyílás, a kitt, melybe Isten rzött, hogy belé

nem estem
;
ezenkívül se kút se valami más

nyílás nem volt börtönömben.

Homályosan és csak nagy erfeszítéssel

láthattam mindezeket, mert mig aludtam

velem magammal is nagy változás történt.
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Most Ugyanis nem voltam szabadon, hanem

egy hosszú fa-rámához volt testem ersítve.

Hosszú szilákkal voltam megkötözve, akár-

csak a nyereg a lóra. A szíj többszö-

rösen volt testemre csavarva
;
csak fejem és

balkarom hagyták szabadon, de karom csak

annyira, hogy nag}'^ keservesen elérhettem

egy cserép tálat, melyben úgy látszik étel

volt. Rémülve vettem észre, hogy korsó nincs

mellette. Rémülve mondom, mert éget szom-

júság gyötrött, úgy látszik kínzóim épen ezt

akarták, mert a tálban is csak sós húst

találtam.

Önkénytelenül is felfelé irányzám tekin-

tetemet, s börtönöm fels részét vettem szem-

ügyre. A piafond 30—40 lábnyira volt fölöt-

tem, szintoly mvészi freskókkal födve, mint

az oldal falak. Mezökre volt osztva, s ezek

egyikén csudálatos figura vonta magára

figyelmemet. Az id symboluma volt, rendes
[

alakjában, csak abban különbözött a többi-

tl, hogy a jó öreg bácsi kezében a sarló
|

helyett oly inga féle volt, a mint a nagyon

régi órákon láthatni. De az alakjában volt

valami, a mi figyelmemet magára vonta. —
Épen fölém lévén akasztva, folytonosan rá

néztem; úgy látszott, mintha az inga mozg..tt

volva. Jobban megnézve csakugyan úgy ta-

láltam. Lengése lassú, egyenletes volt. Soká

néztem rá, inkább bámulva, mint remegve.

De hamar belefáradtam a hosszú, egyenletes

lengések nézésébe és börtönömet vettem

szemügyre.

Egyszerre oly csodálatos csoszogás vonta

magára figyelmemet
;
a földre ])illantva több

nagy patkányt vettem észre. A kutból jöttek

föl, melynek nyílását — jó messzire lévén

tlem — igen jól láthattam. A inig oda néztem,

addig is csapatostól jöttek föl; úgy látszik,

hogy a hús szagot érezték meg, mert ugyan-
j

csak szorongtak a tál felé ! Nagy fáradsá-

gomba és figyelmembe került, hogy távol

tarthattam ket.

Nem tudom bizonyosan, mert órám nem
volt, hogy egy félóra, vagy valamivel több

mult-e el, mire ismét fölfelé néztem. Álmál-

kodásba ejtett, mondhatnám megfélemlített,

a mit láttam. Az inga körülbelöl egy röfnyi-

vei nagyobb ívben lengett. Természetes, hogy
sebessége is nagyobb lett. De leginkább az

rémitett el engem, hogy az inga elöbbeni ál-

lásából észreveheten sülyedt, és igy azt is

megláttam, — elképzelhetni mennyire meg-

rémülve, — hogy az inga alsó része aczél-

ból van, s körülbelül egy lábnyi átmérj
félholdat képez. A félhold két szarva fölfelé

görbült, alsó része pedig éles, mint a beretva.

Az egész félhold sárgaréz sodronyon függött,

s szinte hallottam, a mint lengése közben

hasította a levegt.

Most már világosan láttam, mily sorsot

gondolt ki számomra a köszivü inquisitorok

találékonysága. Hogy a kútba eséstl meg-

menekültem, azzal nem szabadultam ki kör-

meik közül; a kút, — melyrl azt gondol-

tam, hogy a barátok ördögi találékonysága

ennél borzasztóbbat már nem találhat ki, —
ez várt rám, ennek kellett volna engem

javíthatatlan eretneket eltemetnie. Puszta

véletlen volt csak, hogy megszabadultam, s

én nem is éreztem magam jól azután sem.

hisz tudtam, hogy a ragadozó farkasok körmei

közül nem szabadulok, tudtam, hogy az in-

quisitio kínzásait nem lehet megunni, tud-

tam, hogy változatosság- és meglepetésben

nincs náluk hiány. Ha nem estem a kútba,

k nem löknek be, de ezzel csak annyit vál-

toztattam a dolgon, hogy ördögi lióhéraim-

nak más halálnemet kellett kigondolniok.

Tehát talán szelidebb halálnem várt rám ?

Szelíd ! . . . Minden halálfélelmem között is

mosolyognom kellett, hogy ily körülmények

között e szó jött ajkaimra!

(Fob't. küv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A nemzeti színház igazgatóságánál Dreyfuss, a

finom kis vígjátékok szerzje, igyekezett ittléte alatt

megismerkedni ama viszonynyal is, melyben drámai

intézetünk, a franczia szinmfívek eladási jogát ille-

tleg, a franczia szinmirók társulatával áll. Paulay

igazgató, az felszólítására szolgált jieki az adatok-

kal és megtudta, hogy a franczia nemzet ama közös

hibája, melynél fogva nem igen tördik a földrajz

tudományával, a franczia dramatikusoknak is kárt

okoz. Az társulatuknak ugyanis van egy fügy-

nöke; Roger, ki a színmveket külföldre el szokta

adni. Németország s Ausztria számára megveszi Hirsch,

a német íögynök s bécsi ügynöke : Eírich utján el-

adja a nemzeti színháznak is, mert Ausztria alatt Ma-

gyarországot is bele é ti a franczia fügynök, nem
tördve azzal, hogy itt már nem német, hanem ma-

gyar fordításról van szó. Noha a nemzeti színháznak

pénztárilag mindegy, akár a franczia szerz, akár a

német ügynök kapja az eladott színmvek után járó

Írói százalékot, mégis egy ízben az igazgatóság ill-

nek találta felvilágositani a franczia fügynökséget.
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hogy Magyarország színpadi nyelv tekintetében sem

Ausztria. Roger azonban nem tördött a dologgal

Most Dreyfuss megértette, hogy az eladási jog köz-

vetett eladásával a szerzk sokat ves/tenek, például,

hogy csak egy példát emlttsünk Ohnet «Vasgyárosá»-

tól a nemzeti színház már több mint nyolczszáz fo-

rintot fizetett szerzi dijban a német ügynökségnek-

Rajta is lesz Dreyfuss, hogy a f’ranczia drámairók

ezentúl közvetlen kapcso'atba lépjenek a nemzeti szín-

házzal, mert az nekik lesz jobb. íme, rájuk nézve is

egy Jelentékeny haszon a budapesti látogatásból. Azok

is fogják érezni, kik nem jöttek ide.

Benczúr Gyulát a bajor Irrály a müncheni kép-

zmvészeti akadémia tiszteletbeli tagjává nevezte ki.

A kinevezés az akadémia tanácsának egyhangú aján-

lására történt és felle Piloty elnök igen lekötelez

’iangu levélben értesítette a mag) ar mvészt.

«A képzömüvésztt remekei* czimü értékes vál-

lalatból a negyedik kötet hetedik lüzete látott nap-

világot. A következ öt képet tartalmazza; «A három

tfráczia», Canovátol: «Venus és Amor», Battonitól;

«Csábitás», Rrauntól, metszette Marken
;

«Bünbánó

Magdolna*, Correggiotól, metszette Longki és «yihar».

Zuccarellitl, Byrne metszetében. A kiadó Divald

Károly mintézete váliozatlan gonddal állítja ki a

fényképnyomatokat, melyekhez dr. Sz^ndrei János irt

magyarázó szöveget. A füzet ára 1 frt 20 kr.

A Figaro a Petofi-ünnepröl. A «Figaro» szombati

számában Blavet a Petfi-szobra eltti tisztelgést ekkép
Írja le:

Tegnap mindnyájan azt kérdeztük egj-mástól,

hogy mivel lehetne meghálálni azt a pazar vendég-
szeretetet, melynek néhány nap óta tárgyai voltunk.

Valami olyan tüntetésre volt szükség, mely megtesz-

kettetné a magyar szivek legérzékenyebb húrjait.

Elhatároztuk tehát, hogy ünnepi tisztelgést mutatunk
be Petfi, a nagy nemzeti kö t szobrának.

Óriási koszorút rendeltünk Budapest els virág-

árusnjénél, Lessepset f()lkértük, hogy tartson beszé-

det mindnyájunk nevében, Coppéet pedig, hogy sza-

valjon a s/.obor eltt.

Pont tiz órakor indult meg a menet a Hangi
kioszkból, élén Lcssepsvel, Coppéeval és Ulbach
Lajossal, a küldöttség többi tagjai a koszorút vitték

vállaikou. Lovas rendrök ketts sora tartotta visz-

sza a tömeget, a mely ömlött ide s tova az u akon,
mint a tenger bullámai. Jó hel)re találtunk, tudtuk,

hogy ez a tüntetés szive mélyéig meghatja a magyar-
népet.

Elérkezünk a szobor elé, Lesseps föllép a talap-

zatra s reszket hangon mond nehány szót. Éljen

!

éljen ! Coppée követi s hatalmas hangon szavalja el

legsztbb versének eayikét. Éljen ! éljen I Egy hölgy
letépi mellérl a virágcsokrot és a költnek dobja, a

ki leteszi azt Petfi hibáihoz. Az öreg Pulszky jelenik

meg azután és teli tüdvel kiáltja «Éljen Franczia-

országl* a mit tízezer torok visszhangoziat egyszerre.

A nemzeti színház egy mvésze elszavalja Coppée
versét mag)arul. Fiatal emberek kara rázendíti a

riemzeti hymnust. A koszorút fölvonják a szoborra.

Éljen! éljen! Vive la Francé! Éljen Magyarország!*

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigner Eajoa.

Aiiier Lajos iiFierasteflése

Budapest, IV., Váczi-uteza 7,

A PETÖFI-TÁRSASÁG
I. Icönyviciadó-vállalata.

Abonyi Lajos. «Itt a szép Alföldön*..

Népies elbeszélések . . 1 frt 60 kr.

Balázs Sándor. « Tarka ké-

pek*. Beszélj- és rajz-

gyüjtemény. 2 kötet .

— «Vig elbeszélések*

Bartók Lajos költeményei

Bulla János. « Humoros el-

beszélések* 1.60. Kötve

3 « 20 «

1 « 50 «

1 « 20 «

2 « 40 «

Endrödi Sándor költemé-

nyei 2 frt. Kötve . . 2 « 80

— « Újabb költeményei* . 2 « —
Jókai Mór. « Észak honá-

ból*. Muszka rajzok . 1 < 20

Lauka Gusztáv. «A múlt-

ból a jelennek*. Emlék-

jegyzetek 1 « 60

Mikszáth Kálmán. « Kavi-

csok*. Elbeszélések. . 1 « 20

Pap Miklós. «Bt is ott is* 2 « 50

Petfi évkönyv. (A cidóni

alma Éjszakitól stb. . 1 c 40

<

€

€

€

C

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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TOLNAI LAJOS LEGÚJABB REGÉNYE
(A POLGÁRMESTER UR.)

Irta: Palágyi Menyhért.

A modern magyar regény mestere «A

polgármester ur»-ral ismét nagy lépést tett

azon mvészi czél felé, mely eltte lebeg és

melynek fokozatos megvalósítását a regények

egész sorozata («Az urak», «A báróné téns-

asszony», «A nemes vér», «Az oszlopbáró »,

«Dániel pap lesz») jelzi. E sorozatból eléggé

ösmerjük Tolnai alanyi tulajdonait; a lyrai

kedélygazdagságot és az ers szatirikus vé-

nát. Ösmerjük objektív mvészi természetét,

mely az éles megfigyelésben és a ritka jel-

lemz erben nyilvánul. Legújabb regényében

eme tulajdonságokhoz még a gazdag lele-

mény is járul: az a bámulatos, élettl duz-

zadó invenczió, mely csak a nagy realisták

adománya.

«A polgármester ur» már pusztán tár-

gyánál fogva is kiváló mértékben felköltheti

érdekldésünket. Tolnai e legújabb regényé-

nek keretéül a magyar irói és mvészvilágot

választotta. Kit ne érdekelnének «a nemzet

napszámosai 2-
,
«a magyar nyelv, a magyar

mveltség terjeszti, apostolai?* A szinészek,

a fvárosi és vidéki hirlapirók, a tudósok, a

költk ! Fleg pedig a nagy tudósok és nagy

költk! Hát még a nagyok közt is a legna-

gyobbak, kiknek halhatatlan szelleme az aka-

démiából sugárzik szét az egyetem és minden

rangú középiskolákon keresztül le egész a

népiskolákig, hol apró versikék alakjában

termékenyiti meg a gyengéd csemeték fogé-

kony szivét és agyát.

Mely hazafiul szivet ne érdekelne a

nagy mveldési mozgalom, mely közéletün-

ket át meg által járja és tanárok meg taní-

tók által az ifjúságra, hírlapok csatornái által

a felnttekre vitetik át. És ki ne akarná kö-

zelebbrl megismerni azokat a központi nagy

egyéniségeket, kiknek lelke e mozgalmakat

a élteti ? . . . (Tolnai regényében ez utóbbiak

a ravasz Czilley Béla, továbbá Czilley Károly,

nagy ódakölt és Gara Pál, a nagy kritikus

által vannak képviselve.)

De nem szabad igazságtalannak lenni és

a nagyok miatt a kicsinyeket elhanyagolni.

Tolnai regényében jut kicsibl, nagyból b-
viben. Sürög, forog benne az egész magyar

irói világ. A szives olvasó csatlakozhatik a

«Páris» irodalmi társulathoz és elkísérheti

várhegyi kirándulásában Erdélybe, a bérezés,

regényes kis hazába. Osztozhat a «Páris»-

egylet dics fogadtatásában és megismerheti

a várhegyi elkelség és polgárság lelkese-

dését az irodalom és költészet magasztos

ügyeiért. Egyúttal bepillantást tehet Várhegy

községi életébe is, hogy megértse derék pol-

gármesterének, Tarczali Tamásnak, a regény

hsének helyzetét.

E központi alak körül egy egész kis

világ forog. Tolnai mindig biztos kézzel mar-

kolt a jelen nyüzsg életébe, de ennyi életet

egyszerre még egy regényében sem sikerült

felölelnie. Mennyi alak és mennyi hang! Mily

könnyed és biztos ecsetvonások és mily er-

sen jellemz beszédmodor ! A polgármester

lakásán, magánértekezleten, a tanácsterem-

ben, nászlakomán, diszlakomán, dikeziózás

közepett, utczán, ünnepélyes fogadtatásokon

és bucsuzásokon, a fispán környezetében, a

városi szenátorok, a polgárság, a ezéhmeste-

rek között. Pesten a szinészek és irók tár-

saságában, a «Harcz» szerkesztségében, a

« Tükör» szerkesztségében, a mvészn (Li-

via) boudoirjában, vándorszinészek, czigányok,

kétes exisztencziák között, képviselválasz-

tásnál sat. sat. : mennyi festileg kiaknázott

helyzet, mennyi váltakozó hangulat, mennyi

élet és mozgalom!

És a képek e változatosságából egy kép

emelkedik ki megdöbbent elevenséggel; iro-

dalmi állapotaink fölötte mozgalmas és mégis

oly elszomorító képe. A hangok e tömkelegé,

a pártok és érdekszövetkezetek önz zsivaja
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fölött e^\ liang zug végig, melj’ bizou3'ára

viszbangot fog kelteni minden ép szivü és

gondolkodó olvasóban. A szatirai korbácsot

kegj'etlenebb ervel mag}’ar iró még nem

suhogtatta és a magyar irodalom farizeusait

ilj’ áradó humorban még senki meg nem

fürösztötte.

Mi csak a müvéssi ert hangsulj'ozzuk,

mel3’l3’el Tolnai feladatát megoldotta. Az iro-

dalomtörténész azonban bizon3'ára az erhölcsi

bátorságot és erél3’t is méltán3’olni fogja,

mely a feladat megoldásálioz nem kevésbé

szükséges. Járt már e nyomokon Csiky Ger-

gely is, midn a reportert gúnyolta és nyel-

vészt tette nevetségessé, de a tulajdonképeni

darázsfészekbe benyúlni nem akart. Tolnai

regényeivel megmutatja, hogy mire volna a

drámában is szükségünk. 0 a magyar társa-

dalmi regényt megteremti; szükséges volna,

hogy a magyar társadalmi dráma is hasonló

alapon jöjjön létre. Bizony nem volna akkor

panasz, hogy franczia vagy bármilyen luinták

után járunk. A drámai technika nálunk már

szépen kifejlett és csak az van hátra, hogy

a drámairó tudjon és merjen ug3’ látni, mint

Tolnai lát. Csak a regény és dráma egyesült

ereje által léphet az irodalom valódi kölcsön- I

hatásba az élettel és adhatja a társadalom- !

nak azt, a mivel neki tartosih. ,

Az áskálódás, rágalom és pletyka, az
^

irigység és önzés millió kisvárosi nyilvánu-

lásait regényiró még nem tüntette úgy fel,

mint Tolnai. A politikai párt-korrupczió, az

irodalmi érdekszövetkezet, az akadémiai tudat-

lanság garázdálkodásait, az egész közéletet

alá ásó sógor-koma rendszert még senki úgy

nem ostorozta. A részvén3*-társulatok és a

lelketlen spekuláczió kezébe került zsurna-

lisztika erkölcsi nihilizmusát igy pellengérre

nem állította senki. A várhegyi fispán körül

csoportosuló alakok, mint Czilley Béla, dr.

Szorítsd László az örmény doktor, ki ezüst

tallérokat osztogat és a királyi tanácsossá-

gért eped, melyet Czilley Károly szerez meg
neki, — a polgármester köré sorakozó vár-

hegyi polgárság diszalakjai és a honorácziorok,

mint Bethlehem József ügyvéd ur, Mihályíi

Domi rendrfnök. Pap árvaszéki ülnök. Búzás

.Jóska pénztárnok, aztán Vörös Károly a

korcsmáros, István bácsi a timár-varga. Bok-

ros Péter a polgármester házibarátja
;
Pesten

Csigadomby szerkeszt ur, ki egyetemi tanár

lesz és Líviát a színmvésznt veszi el, i

mindenek fölött pedig Czilley Károly ur a

jellemz mvészet oly alkotásai, melyek

nálunk eddig ismeretlenek. Sajnálom, hogy
csak meg sem érzékeltethetem azt a rengeteg-

életet, mely Tolnai regényében Budapest és

Várhegy között hullámzik. Az egyes alakok-

ról részletesebben már csak azért sem szólok,

mert a hangulatos keretbl, melybe oly jól

illenek, károsítás nélkül kiszakítani nem lehet.

Tolnai mvészetének egyik titka, hog3" a

környezetnek nála ers reszonancziája van és

mi az eltérben álló falakokat foglalkoz-

tatja, az a mély háttér tömegeibl meger-
södötten hangzik vissza. Szvai nem csak az

egyes embereket, hanem a kotériákat és

tömegeket is megszólaltatja. Eegényeiben nem
csak az egyes hang, de a közhangulat eleven

lüktetése is folyton érezhet.

A jelen mveldési mozgalmainak kereté-

ben egy embernek Tarczali Tamásnak, drámája

folyt le elttünk, kezdetben vontatva és

mintegy apróbb erecskékbl összeverdve, de

hova tovább mélyebb medret vájva magának

biztos lejtéssel; folyton ersebb hullámcsapás-

sal, majd rohamosan a katasztrófa felé sietve.

Tarczali ideálista ember, hiszéken3", nagy-

lelk, az emberekrl szereti a legjobbat föl-

tételezni és ig3" könnyen kijátszható. Vár-

hegyett a város javáért lelkesül, Pestre

sodorva az irodalmat ö akarja megtisztítani.

De becsületességével könn3Ti visszaélni. A
ki nem fogja föl, hogy miért csalható meg
oly könnyen, az nem tudja, hogy milyen az

ideálista ember. Az ideálistát az életben az

jellemzi, hog3’ nem nézi azt, hog3" mi van,

hanem hogy minek kellene lenni. Szeme egy

nemes czél felé van rögzítve és a dolgokat

maga körül nem látja objektív mivoltukban.

Tarczali «osdopokat» nevel szép intencziói-

nak és csak az a baj, hogy rosszul választja

meg a jó üg3' oszlopait. Aztán a czél felé

tartva a jelen biztos poziczióját könn3*en

adja fel. Az ideálistának szive nincs a pil-

lanathoz kötve. Tarczali mindig kész az

elnökségeket, a befol3'ásos állásokat mások

nak átengedni. Xem teszi rá semmire a kezét.

Ha megsértve érzi magát azonnal lemond. A
polgármester lemond. És a polgárok kaczag-

nak az erényhs felett. A regény els felé-

ben Tarczali némileg humóros alak. Fleg
azért is, mert nagylelkségébe egy kis hiú-

ság van keverve és é]) e gyengesége által

lesz még könnyebben kijátszható. Hiú, mert
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Írói vér van benne. Fiatal korában irt valami

gyenge vígjátékot, Pesten a « Tükör* szer-

kesztje és drániairó lesz . . . Idealizmusával

érdekes kontrasztot képez felesége gyakor-

latiasabb és kicsinyesebb asszonyos gondolko-

dása. A regény fszépsége, hogy a hs küls

küzdelmei a bels családi életre való vissza-

hatásukban bámulatos erkölcsi finomsággal

vannak feltüntetve. Minél pusztithatlanabb

erkölcsi alapon nyugszik e családi élet, annál

nagyobb érdekldéssel látjuk a férjet egy ideig

Lívia hálójában és annál megrenditöbb az

iszonyú iróniával megjelen tragikai sors,

mely az egész családot teszi semmivé.

A regény második felében a küzdelem

és szenvedés közepeit Tarczali jellemének

tragikai fele kerül mindinkább felszínre.

Hogy erejét nagyon is felülhaladó törekvésében

a rá zúduló veszedelem daczára törhetetlen

marad és becsületének tisztaságát megóvja,

az a megmosolygott ideálizmust fenségessé

teszi. Merész szembeszállása a politikai és

irodalmi korrupczióval tiszteletet gerjeszt és

fokozatos sülyedése részvétünket mind jobban

felkölti. E hatást nagyon elsegíti a regény

kompozicziójában nyilvánuló sajátságos rhyt-

mus. Fény és árny, remény és aggodalom

szabályosan váltakoznak. Ha egy pillanatra

föllélegzettiink, szivünk a következben még
jobban összeszorul. Tarczali visszautasította

Czilley Károly -egy ódáját. Ezentúl darabjait

a nemzeti színház már nem fogadja el. A
«Tükör» rohamosan hanyatlik. «Kis Hazát*

kell belle csinálni. De ez a czim nem jó.

Lesz belle «Igazság». De kinek kell ma az

igazság ? Tarczali fia vándorszínész lesz,

leányaira hasonló sors vár. Vagyonának ma-

radványait elárverezik. Ki kell békülni Czil-

ley Károlylyal. A feleség rimánkodik, a leá-

n}'ok sírnak. Tarczali megalázza magát. Ez
a jelenet a legmeghatóbbak egyike.

Van azonban még kilátás képviselségre.

De ez az utolsó remény is Tarczali becsü-

letessége által megy füstbe. A dekadenczia

folyton gyászosabb lesz. Tarczali vándor

színész társulathoz szegdik, a Bakalovics

Márk társaságához. A hajdani polgármester

színmüveket ir. Az igazgató Várhegybe viszi.

Ott akarja fölléptetni. Ki ne akarná látni

Tarczalit, mint színészt ? Lear királyban,

mint Edgárt. Látni hogy a büszke, fenlátó

polgármester hova is sülyedt.

«Csak rágondolni is szégyen és gyönyöre.

Czilley Béla és hívei készülnek a kifü-

tyülésre.

A következ (a végs j
jelenet talán a

legszebb, a mit Tolnai valaha irt és tragi-

kai hatásra irodalmunkban hozzáfogható

nincsen.

Edgár : (egy fényérés vidéken.)

. . . Egy faodú

Rejtett el a hajtk ell. Csak egy

Rév sem szabad. Nincs hely, hol rendkívüli

Vigyázat és rség lesben nem áll.

Hogy elfoghassanak. — —

Szándékom a legaljasabb s szegényebb

Alakba báni, melyben valaha

Embert az ínség és megvettetés

Barmok közé alázott. Arczomat

Megpiszkolám, egy durva ágyteritö

Ágyékomon, — — —
így szállók szembe széllel és az ég

-Minden dühével nyíltan csupaszon.

— Sir, ah, amott — fordul a közönség

egy pontra — a leánya sir . . .

Szegény Tamás! Ez mégis valami.

Edgár most semmi. (El)

A nép tapsol, tombol, ordít, dörömböl;

Tarczali ! Tamás
;

lássuk, ki vele ! a polgár-

mester ! Éljen ! Halljuk. Tarr-czal-liii . . .

Es körül fogják Tarczalit színészek,

gyermekei, hogy mily nagyszeren festett.

Soha pompásabb szegény Tamást.

— Edgár most semmi — mormogja

leütött fejjel, sötét, zavaros szemekkel Tar-

czali Tamás. Edgár most semmi . . .

Örök sötétség borult lelkére. Edgár most

igazán semmi . . .

Az ers tragikai befejezés mélyen békél-

tet hangot hoz a regénj^be. És a könyv is

csendben, békében megteszi majd hatását a

müveit magyar közönség köreiben. Ezt a

hatást semmi hatalom a világon fel nem

tartóztathatja, mert elementáris.

Tolnai regénye a magyar mveldés
történetének egy nevezetes okmánya lesz.

ERDÉLY.

Erdély! te harczolsz és mi tapsolunk!

Mert szebb tusát még nem vívtál! Pedig

Nem torna ez, sem vérázott mez.

Hol a gyzelmet holtak hirdetik.
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Te diadalt élk felett aratsz,

Dicsbbé tenni új évezredünk;

Mint Ábelek jártok ti szerte, és

Káinokat bódittok meg nekünk!

Voltunk mi már nagyok! óh! messze terjedt,

Tenger-vizekben íürdött két határ;

Sokszor megállott fáradtan pihenni,

Mig átrepülte gyors szárnyú madár
;

Nyögött sok ország harczos nemzedéke.

Erez terhét hordván súlyos szittya karnak;

De nagy Mátyásunk földet hódított csak,

Most sziveket hódítsunk a magyarnak!

Nem nyugszunk addig, mig meg nem tevk!

És meg kell tennünk s meg lesz téve ! Mert

Oly természetien nem lehet fiú.

Hogy megtapodjon anyai kebelt;

S mit! Géniusz, mely szülted h Petfit,

Titán Széchényit, vulkán Kossuthot,

Mely a világot hódítod nekünk már;

Meggyzni csak hazádat nem tudod?

Tlem ragyoghat más föld! Kandi szemmel

Meg nem kívánom! S adhat mostoha

Sorsot e hon: hordom szent türelemmel.

De más nép tagja nem leszek soha!

Hazám szép nyelve, csak téged csodállak,

Ervel, bájjal, fönséggel tele!

Bölcsm felett magyar szót suttogának.

Koporsómat magyar szó zárja le

!

De tégedet ne hántoljon be senki!

Te élj, hazám ! Jaj annak, a ki bánt

!

Virulj a századokkal s századonként

Hajts új virágot aloe gyanánt!

S bár sivataggá váljon a világ.

Hol semmi sincs, mi egy szebb múltra rá vall

:

Te állj, mint Memnon szobra és dalolj.

Homlokodon szabadság hajnalával!*

Ábrányi Emil.

BODOLA ANDRÁSÉK.
Irta : Kisteleki Ede.

Fehérre meszelt sárpatka a tanyaház

eltt; a töve kékkel kihúzva, mintha pánt-

likával volna alól beszegve. A sárpatkán ül

Bodola András, mellette tehénfej kis széken

ül az öregebbik fia, Bodola Gábor, a pitvar-

ajtó küszöbén pedig guggol a fiatalabbik,

Bodola Pál. Gábor házas, emez még legény.

*Az Ország-Világ legújabb számából.

A cselédség már mind lepihent, este,

kés este van. Csak a szúnyogok vannak

ébren, meg a Bodola família három férfi-

tagja.

Az öreg már jó félórája térdére könyö-

kölve néz maga elé ül helyén. Mélyen a

homlokára van huzva zsirfoltoktól fényes

kalapja, néha mozdul az csak egyet tarkóján,

mikor a homlokát összeránczolja. Hát be-

húzza most, a mint megegyenesedik a de-

reka, behúzza a karját borjuszáju ingujjának a

ránczai közé, kezefejére szorítja azt, azután

végigtörüli vele a homlokát.

— Te Gábor ! . . . osztán gondolod ?

Az idsebbik fiának szólt.

— Gondolom-e? Édes apám! Soha üd-

vösségbe ne részesüljek, ha ...

- Hiszem fiam, hiszem, hanem jól meg-

nézted-e, nem valami pásztorgyerek gyuj-

totta-e taraczkból?

— Odaléptem, a hol kigyuladt a láng,

a puszta templom uj sarkához, a mit a meg-

boldogult öreg gróf toldozott még hozzá.

Mondok, ni, hiszen itt valakinek lennie köl-

lene, ki a tüzet rakta. De már akkor se

senki, se a lángnak semmi nyoma, csak a

föld volt a helyén egy kicsit behorpadva.

— Hiszem fiam, hiszem! Hogy többet

ne mondjak, tudok ilyenre bizonyosat. Bizony

Bagi, a csongorádi gazdag Bagi fiaim ! együtt

órzötte velem a csürhét Malatenszky Márk

uramnál, együtt bizony. Hanem a gyereknek,

éles szem volt a fattyú, kutya szerencséje

akadt. Kincsre talált. Lángot látott szintén,

fiam Gábor ! volt is annak a helyén egy nagy

vasláda. Nem volt azon a ládán se lakat, se

závár, úgy volt az összeforrasztva egy da-

rabba.

— Hát hogy tudta kinyitni? — kapott

a szóba mohón Bodola Pál.

— Hogy ? Hm ! Kieszelte a gyerek. Vett

egy nagy köszörükövet, a vasláda egyik ol-

dalát addig fenette azzal, mig az tisztára

elkopott. Három hónapig tartott a nagy

munka. Hanem azután dltek is ki abból az

aranyak.

Gábor meg Pál mind a ketten nyeltek

erre egyet, anélkül, hogy valamit faltak volna.

A pusztaszeri szlket azalatt elnyelte

magába a homály. A csillagok mint apró tej-

foltok voltak szétcseppentve az égen. Késbb

világosabb lett az éjszaka, meggyujtották
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fönn az égen a lialványlángu lámpát : a

holdat.

A puszta templom horpadt fala belátszott

Bodoláékhoz, ügy látszott oda, mint egy

kétpúpii teve; a két csorbaság rajta, mintha

nyereg lett volna, — a teve feje tetején pedig

gólyafészek.

A három Bodola ott dúrt a puszta fal

tövében. Olyan mélyre ástak már, hogy a

víz is fölfakadt az ásónyom után. De azért

csak ástak. Ök voltak talán az elsk, kik

megbolygatták azt a helyet, mióta a templom

puszta templommá lett. Akkor még nem jutott

egy papnak sem az eszébe, hogy ott kifor-

dittassa a föld alá temetett falakat a nap-

világra, hogy megbolygassa a nyolcz-százados

sírokat.

Hej ! azok a papok, még holtuk után

sem hagyják az ember fiát békében! Pedig

ugyancsak mondogatják : Requiescat in pace

!

Szerbusz igazság!

De a Bodolák nem a sírokra rontottak

rá. Más az ö szándékuk ; — aranyat keres-

nek . . . ott, hol a láng fölcsapott, hol azt

Bodola Gábor látta, hol a föld behorpadt

utána.

A gólya fönn a fészkén megkelepeli

ket, hogy háborgatják éjjeli nyugodalmát.

Mit a gólya nyugodalma a sírokban alvók

nyugodalmához képest?

Bodoláék nem tördnek a gólyával, csak

ásnak. Egy-egy ezüst drachma felcsillan az

ásóval lefordított homokban. Pál utánuk kap

és gyjti azokat tarisznyára. Hanem az mind

semmi. Egy malaczkát sem lehetne rajtuk

venni. Majd elkerül a nagyja is, biztatják

egymást.

De bizony hajnalig sem került az el.

Pitymallatkor átfázva, reszketve tértek meg
a Bodolák a tanyába.

Másnap éjjel megint folytatták a kincs-

keres munkát.

Hideg szél fuj, mintha a föld alatti

kripta lakói lehelnék ki szájukból. Egy-egy

ördögszekér czigánykereket hányva fut el a

Bodolák mellett. Az öreg csupa szem. Pál

csupa fül
;
mintha a hideg lelné, fogai va-

czognak. Néha egyet csuklik, mintha szólni

akarna, hogy hall valamit. Hogy dobognak

a lába alatt azok a nagy csontok, melyekrl

bojtár korában hallott benn Hátában, az öreg

Birgás Ágota beszélt azokról sokat, nagyon

sokat. Hogy összeforradnak azok minden

tizedik esztendben és egy-egy garabonczia

kel ki azokból . . .

Gábor a legszerényebb. Egészen letemette

már magát a maga alatt ásott gödörben.

Egyszer csak az ásója nagyot koppan.

Fölemeli, megnézi, mintha az éle is kicsor-

bult volna. Azután megint a földnek feszíti,

nyomja a talpával, de az nem enged.

Lehajlik, a markával, a tiz körmével

esik a földnek. Azután elkurjantja magát:

megvan . . . .!

Pokróczba takargatták, hónuk alá szo-

rították azt a valamit.

Mer arany, — akkora mint az az iská-

tulya, melyben a Gábor felesége menyasz-

szonykori koszorúját tartogatja.

A tulipános láda legfenekére került a

nagy kincs. A ládára pedig ers závár téte-

tett; .... az asszonyok nem tudtak felöle

semmit, hogy miért.

Elég is volt, ha a három Bodola tudta.

Asszony elfecsegné, elbüszkélkednék vele hét

tartományig, jobb úgy, ha nem tudják egy

darabig.

De valamit neszeitek mégis. Ama nap

óta nagyot fordult az állapot a Bodolák

között.

A szegedi vásárról csupa selyemruhák

kerültek haza az asszonyok számára. Az em-

berek pedig levetették a ködmönt, az irhás

subát, (hej ! Bagi ezt sokáig nem cselekedte
!)

posztóba öltözködtek, finom posztóba. Eke-

szarva nem került kezükbe, félvállról néztek

a szomszédokra, felbiggyesztették az ajkukat,

mikor nyolcz ökrükrl volt szó!

— Az a nyolcz tinócska? — mondo-

gatá Bodola András, — majd a gulyában

meg se látszanak. Gavalléroskodjatok fiaim,

gavalléroskodjatok.

Bodola Gábor is szót fogadott az apjá-

nak, nemkülönben Bodola Pál is.

A kátai czigányokra, korcsmárosokra

földerült a boldog világ. Mikor Bodola Pál

vasderes lováról leszáll egy-egy vasárnapon

a kátai nagy csárda eltt, megállnak még

Hké Eszterék is végigtekinteni a híres le-

gényen. Pedig a Hökéék ugyancsak rátartó

família. Hanem arra a kényes legényre, kirl

az a szóbeszéd, hogy annyi nála a bankó,

mint a polyva, szemet vetettek.

— Úgy úgy. Pali fiam! úgy úgy! hadd

legénykedd ki magadat. Azt a hitvány há-

rom fertály homokbuczkását itt hagyjuk úgy
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is nemsokára. Nag}'' dominium kell nekünk.

Olvasom is az újságban, van egy Tázláron,

Vadkert alatt, eladó, nyolczvanezer az ára.

Az lesz a mienk.

A három fertály hitvány homokbuczkás

el is kelt tizenkétezer ujforinton. A tele szét-

ment ennek a korcsmárosok közé, a másik

fele meg a szegedi nagy boltokba vándorolt.

— Kutyabaj ! kutyabaj ! Mienk a tázlári

dominium, több mint bizonyos.

Övék is lett, alku szerint. Mert igy tör-

tént az; Kisasszony napján kocsira ült a

három Bodola, András, meg a két cselédje,

Gábor és Pál. Vadkert alá érkeztek, tnl is

kerültek azon Tázlárra.

Bejárták azt a nagy dominiumot, tövirl

hegyire megnézegették. Egymás között fel

is becsülték, hogy megéri a nyolczvanezret.

De hátha mégis enged belle . . .

— Hát nem engedne ötezret belle nagy-

ságos ur, — fordul Bodola András a mel-

lette lóháton mendegélö kasznárhoz.

— Bodola uram, az alku nincs rám

bízva. Pesten lakik a gazdája ennek a bir-

toknak, ott lehet azzal beszélni.

Föl is jöttek a Bodoláék Pestre, meg
is kötötték az alkut a birtokra, hagytak is

rá ötszáz uj forintot foglalóban. Azután ki-

mulatták magukat, úgy tértek haza.

Az asszonyok nagyon megörültek az uj

módnak, mely rájuk várakozott. Gondolták

is azt k, csak nem merték kimondani.

Körülállták a tulipános ládát, jöv bol-

dogságuk mindenét. Az öreg reszket ke-

^
zekkel nyitotta föl a závárt, hogy hát benne

van-e még?
Ott volt! Nagyot villant rá a szeme;

úgy nyúlt hozzá, mintha a feszület lett volna.

Csak suttogva mertek közelében beszélni még
az asszonyok is.

Végre föltették az asztalra
;
becsülgetni

kezdték.

A Gábor feleségének volt egy arany-

gyrje, ahhoz saczczolták. Nyolcz forint volt

az a karikagyr újkorán, tudta mindenki a

házban.

— Ha az nyolcz volt ... hm hm, . .

.

olyan húszezer legalább is kikerül ebbl a

darabból, — szólt az öreg Bodola.

Mindnyájan elszörnyüködtek s még hal-

kabban beszéltek a nagy kincs jelenlétében.

Az öreg pedig egy szál faggyugyertyát

gyujtatott, mikor este lett, leült az asztal-

hoz, papirost terített maga elé s egész éjjel

számolt.

A többiek a dunyha alá húzódva szent

félelemmel nézegették Bodola Andrást.

Hajnal felé azután fölpattant az öreg a

karszékrl, odament a nyoszolyákhoz egyen-

kint, fölzavarta az alvókat, azután tudtokra

adta, hogy — meg van . . .

!

— Ki van számitva, föl van becsülve —
szólt fiaihoz . . . azután a papirosra mélyesztve

tekintetét — százhatvanezer peng forint . .

.

— egy kis krajczárral se kevesebb.

A Bodolák mindannyian összepillantottak.

(No, Bagi pajtás, gondolá az öreg, utol-

értelek hát!)

Azután leültek a karszékekre, a pad-

kára egyikük sem. (Hogy is illett volna az

már a kincs jelenlétében!)

— Százhatvanezer, — ezer, százhatvan . .

.

— mondogatá Bodola András. Annak épen

fele — folytatá emelked hangon — esik a

birtokért, fele jószágra, vetmagra marad.

— Tehát a fele is kifutja — suttogták

egymás közt a Bodola cselédek.

— A fele! — szólt Bodola András és

az ujjával meg is jelölte azt a vonalat a

kincsen, melybl egyik rész a birtokért fog

esni, a másik pedig jószágra és vetmagra,

meg tkében. — Itt, itt — folytatá. Meg is

kezdhetjük. A felét még holnap bevisszük

Szegedébe, ha ugyan az ottani aranymves
beváltja. Hozd Palkó a szekerczét meg a

kalapácsot.

Az öreg Bodola András a szekercze élét

az ujjával kijelölt vonalra állította, Gábor

pedig nagyot csapott arra a kalapácscsal.

— Csrrr! — szólalt meg a kincs.

Gábor megint nagyot sózott a szeker-

czére.

— Koppp ! — szólalt meg a kincs . . .

aztán kettbe, nem három, itt is egy! négy

darabba hullott. Bodola András a legnagyobb

darabot markolta föl, fiai a kisebbek után

nyúltak.

Az öreg tenyerébe fogta a legsulyosab-

bat, nézegette, nézegette ... a többiek meg

csak öt nézték.

Egyszer csak kiejtette azt reszket ujjai

közül és maga is utána esett, ügy emelték

föl a nyoszolyára . . . dunyhát melengettek

reszket féloldalára, de az többet nem mele-

gedett föl, reszketett, fázott . . . mindig, mig

a másik fele is ki nem hlt.
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Mert a nagy kincs kívül fényes, belül

fénytelen volt ... ott belül márvány, kívül

aranynyal megfuttatva ... A szermonostori

apátság templomában a foltár valamelyik

oszlopa állhatott rajta a török pusztítás

eltt . .

.

HÁRI JÁNOS ILIÁSZA.
Irta: Seress Imre.

(Folyt, és vége.)

XII. ÉNEK.

És szépfarku Hektor megremegett már most,

Messzirl pedig csak látta A chili Jánost!

Szép farkát behúzta, lelógatá fejét,

Trója felé nézett, de nem volt menedék.

Mint kiltt golyóbis Achil! útját vágta.

De azonnal Hektor magát föltalálta.

A rézhurok eltt jaj dehogy megállott.

Keservest voníta s ment a merre látott.

S rületes hajsza most kezdetét vette,

Trója borzadozott bástyáknak felette.

Nem is gyzte Hektor, de a táltos gyzte,

Fogyott a mezség hs Achillesz s közte.

Hétszer Trója várát már körülkerttlték,

Szivszorongva várták Hektor kimerültét.

Látta is szent Péter fönn a magas égbe’

:

Szépfarku Hektornak, ha soká tart, vége.

Leugrott a menybl, melléje egyenest,

Pipájából füstöt fújt rá rettenetest.

S nem csak egy pillanat, még kevesb a fele.

De ha ennyit késik, nem tóm, mi lesz vele

!

Hs Achillesz János s táltosa is tüszkölt.

Valahogy kirontott de mégis a füstbl. _

S im, ott vala Hektor orra eltt épen,

Fogát vicsoritá rettenetesképen.

De bizony nem Hektor ! csak csupán alakja,

Achillesz, Achillesz, meg lettél csalatva !

Maga volt szent Péter benn a kutyabrben.

És szépfarku Hektor ott pihent a fben !

De Achillesz János csak kei’geté tovább.

Biztatta szavával fakó táltos lovát.

St adott szájába egy félsüveg czukrot,

S nagy örömmel Baljós tiz-husz ölet ugrott.

Szent Péternek is már lógott ki a nyelve.

Szokva ily futáshoz nem volt kegyelme.

Megfordult azért is, lábait terpeszt.

Hs Achillesz Jánost megugatni kezdé :

Vissza Achill herczpg, menyk csapna beléd.

Mert már a futásból Zeusz itgyse, elég !

Nem Hektor vagyok én, úgy nézz a szemembe.

Hogy maga szent Péter, kivel állasz szembe !

Szólt vala s rettentn Achillesz elképedt,

Hökkenve a táltos egyet visszalépett

;

De csak épen egyet, nekirontott újra,

Sarkantyus sarkával Achill hasbarugta.

Hej nem szedsz rá, kutya, hs Achillesz jót áll,

Hektor vagy te, nem más, bár görögül szóltál !

S gyorsan, mint a menyk, kiveté a hurkot.

Menybéli szent Péter már késn elugrott.

Ott akadt meg rajta füle tövén a drót.

Egyet Achill rántott s szent Péter fogva volt.

Szörny vonítása reszketteté Tróját,

De harsogott a hs . Rajta az áldóját

!

S ropogott a táltos és tánczolt alatta,

A görög táborhoz veszettül ragadta.

Nagy éljent görögök, háromszoros éljent

Riadtak, a király maga is elément.

S mindnyájan a hsök szemüket mereszték,

Tulajdon mellérl levette keresztjét

Aranygyapjas rendnek
;
fogadja el, kérte,

S akasztá azonnal a hs kebelére

!

Megköszöné Achill, de csak úgy nagyjában,

Mert nagy eszme forgott háborgó agyában.

Szájkosarat hamar, erset, aczélost,

Patrokloszét egykor hozatá elé most
5

S szent Péterre kötte
;
iszonyun megver,

Befogatta végül hámba, nagy dob elé !

Gyanta, uj ert adj elkopott vonómnak.

Megzengni örömét jó Automedónnak !

Hej, szorult markában most a gyepl szára,

Vigyázatos gonddal dobja után jára.

Mennyei gyönyörben úszott teste, lelke.

Fényes dobverjét magasra emelte

;

Szent Péternek ekkor ég felé állt szre,

Akkorát menydörgött fene dobja bre.

A görög indulót harsogá a banda,

S Agamemnon király vezényelt rohamra.

De Íme, mi történt ? hs Achill meghökkent,

Hektor a szépfarku most talpára szökkent

;

Hektor, az igazi, nem is igen távol,

Fölharsaut zenének megriadt szavától.

Trójába egyenest szökve útját vette.

De Achillesz János ezt csak nem engedte

!

«Uczczu neki. Baljós, azt a rézangyalát !»

És nem is hiába rikkantá el magát

:

Földet a táltosnak nem ütött patkója,

S reszketve a bástyán együvé gylt Trója.

Még a lélekzést is kebelükbe zárták,

Mert kinyitta Páris a vaskapu szárnyát

;

Biztatón Hektornak füttyentett ebbe,

De kapu kilincsét tartotta kezibe.

Csak egy kellett volna, csak még egy szökellés,

És szépfarku Hektor kapu mögött elvész :

S most borzalom jajja üvöltött a várban,

Összeszorult a drót, Hektornak nyakában

!

Hs Achillesz János visszanyargalt véle.

De iszonyú kétség zavargóit szivébe.

Ha ez volna Hektor, micsoda a másik ?

Hiszen egyformának mind a kett látszik !

Ha szent Péter volna, a hatalmas, égi.

Jaj ezerszer akkor holta után néki !

Pedig nem lehet más
;
meg kell hogy kövesse.

Dob ell, istrángból rögtön elereszsze !

Herczegi Achillesz tndött ezenkép,

És meg is követte Zeusz els szentjét.

Hullt lábai elé, önnön két kezével

Kosarát leoldá, hámját vágta széjjel.

Verdesé vas mellét bnbánó ököllel,

így" szólott azután sok siralmas könynyel

:

Hatalmas égi szent, bocsánatot kérek.

Szemem a halhatlant hogy nem ismeré meg.
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lm ! teszem a vétket hamarosan jóvá,

De te ne tégy többé, oh könyörgöm, lóvá !

Szent Péter ekkoron kiugrott a hámból.

Megrázta a bundát s leveté magáról.

Úgy állt vala ismét, mint Zeusznak szentje,

S szólt, mieltt eltnt íöl a magas menybe

:

Szerencséd Achillesz, hogy eleresztettél,

S bnt bánva elttem porban vezekeltél

!

Kegyesen a vétket felejtem, bocsájtom.

Nem lakolsz sem ezen, sem a más világon

!

Szólt s a menyországba visszament
;
de mátul,

Mely napon kelme járt olyan kutyául.

Nem jött le világért gaz halandók közzé.

De nagy buzgalommal meny kapuját rzé.

Hs Achillesz János most parancsát adta.

Szent Péter helyébe Hektort befogatta.

Rendelé azután és elibe hozák

Biborra terítve szegény Patrokloszát.

Szótlan a hs nézte, soká gondolkodott,

Leveteté végre kocsiról a dobot.

Patrokloszt helyette rá arra tetette,

S a hires szelindek el lön most temetve.

Oh, szörny gondolat ! méltóan te illesz

A haragvó hshöz, min volt Achillesz

!

Szépfl Patrokloszt örök nyughelyére

Vigye gyilkos Hektor, befogva eléje

!

És megindulának, legelöl a banda.

Egy gyászindulónak sirt szomorú hangja.

Hektor a szépíarku mögöttük ballagott.

Olykor-olykor szegény vonitott egy nagyot.

A halottas szekér döczögött utána.

Rajt’ a koszorúknak nem volt szeri-száma.

Öles némelyikén a gyászszin szalag,

Ráirva aranynyal szép búcsúzó szavak.

Kis párnán pediglen, koszorúk közepeit

Csupa aranyérem vagy ötven lehetett.

Úgy a hogyan voltak, mindet egy rakáson

Nyerte szép Patroklosz sok kiállitáson.

Gyászkocsi nyomában görögök királya,

Mindannyi vezérek és a sereg jára.

Ott fövenyes partján zugó óczeánnak,

A gyászoló népség s Achillesz megálltak.

Szépfl Patrokloszt gonddal leemelték.

Öles mély gödörnek szélire fektették.

Bús Achillesz János odament hozzája,

Utólszor egy lábát megfogá, megrázta.

Eltemették aztán a sirnak ölébe.

Nagy márványoszlopot állítva fölébe.

Rajta csak ez egy szó : «Patroklosz» ragyogott,

Vésetett még alá Achill egy nagy dobot.

Háromszor dlszlövés durrant föl az égbe,

S görögök hymnusza reszketett a légbe’.

Végezve tehát volt a szomorú pompa.

Csak Achillesz János még ezeket mondta

:

Itt fogsz hát pihenni, öles mély föld alatt.

És hire nevednek még csak fenn se marad

!

Feledésbe megy az és semmivé lészen.

Ha ezen emlékk elpusztul egészen.

De nem ! ezerszer nem és százezerszer nem.

Föld ! Patroklosz rejtve nem marad öledben.

Ha sírodra többé ember nem is talál.

Ezredév múltán is tudják meg, ki valál

!

Föl poéták ! tzök szép aranyat százat,

Egy hskölteményre leszen a pályázat.

Zengje az Patrokloszt és a görög népet.

Két hetet adok rá, napot tizennégyet

!

így szólott Achillesz és ugyanazon nap

A görög poéták még hozzája fogtak.

Ezer kerekszámban jött a pályamunka.

Mind olvasni végig Achill meg nem unta.

De kritikán alul volt mindannyié rossz,

Egy csupán nyert díjat : isteni Homérosz.

ARANY JÁNOS
LELKI BETEGEIRL.

Irta: Dr. Jancsó Benedek.

(Folyt.)

A költészetben azonban az rültség oka

mindig erkölcsi és más nem is lehet. A köl-

tészet nem az anyagi világ tüneményeinek

okaival, nem a természet törvényeinek kuta-

tásával foglalkozik, hanem a szellem, az érzés

és az erkölcs világának tüneményeivel. A
költészet tárgya az ideális szemben a tisztán

materiálissal. Hol a tudomány határa végz-

dik, a hol a számítás, a kísérlet és a szil-

logizmus nem lelnek többé tárgyat, hol a

sejtelmes kezddik, hol az ész helyett az

ihlet fáklyája kalauzol; ott kezddik a köl-

tészet végtelen birodalma.

A modern naturálizmus kísérletté meg
a költészetben az rültséget oly szempontból

fogni fel, mint atudomány. Zola Conpeau-ja egye-

nes illuszrácziója akar lenni Maudsley azon

tanának, mely az rültséget az öröklés és a

kicsapongás eredményének mondja. A szeren-

csétlen fedélczinkez Coupean delirium tre-

mensze az öröklés eredménye, mert apja s

talán nagyapja is megrögzött iszákosok voltak,

kiktl örökölte idegrendszerével együtt az

iszákosság hajlamát is, melyet azonban mind-

addig meg birt fékezni, mig egy szerencsétlen

esés következtében idegrendszere annyira

meg nem rázkódott, hogy akarat-erejét, mely-

lyel öröklött hajlamán uralkodott, el nem

vesztette. Ekkor aztán iszákosnak kellett

lennie, mert akarata szabadságát a szerve-

zetével öröklött kóros hajlam megsemmisítette.

Iszákos lett, delirium tremenszbe esett, szo-

morú és gyászos véget ért. Sorsa gyászos,

de nem tragikus, mert hiányzik minden fel-

tétel, mi a tragikum alapját, az erkölcsi

felelsséget biztosítaná, hiánj'zik akaratának

szabadsága. Szerencsétlen, mint a ki vakon

született, mert iszákossága ép oly független
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akaratától, mint a vakon született vaksága.

Iszákossága nem bne, hanem szerencsétlen-

sége; delirium tremensze nem bnének bün-

tetése, hanem szervezetének következménye.

S azért Coupeau delirium tremensze Zola

mesteri rajza után is csak érdekes betegségi

eset, mint a gyomor rákos elfajulása vagy

más ilyes; de semmi esetre sem költi rajza

az emberi lélek tragikumának. A valóság h
fotográfiája lehet, de nem a mvészet örök

szépség alkotása.

Ha a költ az rültséget, mint erkölcsi

okok következményét fogja fel; akkor nem
másol, nem egy szerencsétlen betegségi ese-

tet ir le, hanem a mvész önállóságával

tünteti fel az emberi lélek tragikumát, mely

a szabad akaratban, az erkölcsi felelsségben

gyökerezik. Akkor az rültség, mint a bn
legsujtóbb büntetése jelenik meg elttünk

;

akkor a szenved lélek fájdalmas küzdésében

a szenvedély daemoni hatalmát, a fájdalom

végtelenségét gondoljuk vihartól korbácsolt

hullám sejtelmes zúgásával csapkodni.

Arany János balladáiban az rültséget

a költészetben egyedül jogos erkölcsi szem-

pontból fogja fel s innen az a megrázó hatás,

melyet lelkünkre e balladák hseinek mono-

maniája, küzdelmei és lelki hányattatásai

gyakorolnak. Innen az a sajátságos érzés,

mely lelkünket e balladák olvasásánál ép

úgy elfogja, mint mikor Leart látjuk elt-

tünk a színpadon rjöngeni, vagy Hamletet

tépeldni rögeszméjével s hánykolódni kinzó

kételkedései között.

A megörüléshez a bevezetést, ha lehetne

e szóval élni, az érzék-csalódások (illusio),

a káprázatok (hallucinatio) és a látomások

(visio) képezik. A csalódás semmi egyéb,

mint mikor érzékeink akár küls, akár lelki

állapotunkban gyökerez bels okoknál fogva

megcsalnak. A csalódásnak mindig van valami

alapja a valóságban. A káprázatnak azonban

semmiféle sem felel meg; annak nincs küls
oka, hanem csak bels, a lélek állapotában

gyökerez. A káprázatot mesterileg hatá-

rozza meg Shakspere Hamletnek Horatiohoz

intézett szavaiban:

Atyám ni mintha látnám

Atyámat

!

Horatio. Hol uram?

Hamlet. Lelkem szemében.

A káprázat azon nemét, mely a látó-

érzék körében jelentkezik, látomásnak (visio)

nevezzük. A látomás fiziológiai okáról csak

annyit tudunk bizonyosan, hogy a sötétben

való huzamosabb tartózkodás a látás vízióit,

a néma süket egyedüllét pedig a hallás hal-

lucinátióit mozdítják el, azon természetes

oknál fogva, hogy ez esetben a megfelel

inger hiánya a középponti érzéksikok inger-

lékenységét növeli, épen úgy mint annak

nagy megerltetése. Ha ez a középponti

inger túlságosan fokozódik, úgy a kápráza-

tok nemcsak sötétben és csendes magányban,

hanem fényes nappal is jelentkeznek, össze-

olvadva a valóságos érzéki benyomások képei-

vel. St, ha az inger a középponti érzék-

sikokból a reczehártyára is kiterjed, akkor

az illet bárhová is nézzen, mindenütt ott

látja a képet, a mit káprázata mutat. A
kinek min uralkodó képzetei vannak, káp-

I rázatai is olyanok. Hamlet káprázatai mindig

atyjára vonatkoznak; Macbethéi pedig a

gyilkosságra.

Az rültség rendszerint ilyen kápráza-

tokkal kezddik. Nemcsak Macbeth és Hamlet

rültsége kezddött ilyennel, hanem gróf

Széchenyi Istváné is. Hiszen mindenki is-

meri azt a jelenetet, mely közvetlenül rült'

ségi rohama kitörése eltt történt vele Klau-

zál lakásának erkélyén, mikor szétzúzott

lelke egész megrendít fájdalmával kiáltott

föl: «En a csillagokból olvasok. Vér és vér

mindenütt; testvér a testvér, népfaj a nép-

fajt fogja mészárolni engesztelhetetlenül és

rülten . . . Száguldó csapatok dúlnak szét

mindent, a mit épiténk! Óh az én kárba

veszett életem !» Széchenyit visiói vitték az

rültségbe. Lelke nem birta el a hon véres,

szertezuzott, felégetett és roncsolt képét,

melyet folytonosan maga eltt látott lebegni

lelki szemeivel.

Arany János balladáiban a káprázatnak

két különösebb példáját találjuk. Egyik V.

László, a másik pedig Edvárd király esete.

V. László káprázatai a látás és a hallás

képzeteire egyiránt kiterjednek. Arany János

V. László káprázatait úgy tünteti fel, mint

bnének büntetését. A költemény alapeszméje

j

az, hogy a bntudat gyötrelmeitl nincs

j

menekvés. V. László megölette Hunyadi Lász-

lót, Mátyást pedig hiveivel együtt börtönbe

záratta. Tudva rosszat cselekedett és ezért

egyfell üldözi a bntudat, másfell pedig a

gonoszul megsértett nemzet boszujától való

félelem. Ezért mig egyrészrl a bntudat
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kínzó mardosásaitól akar megszabadulni, addig

másrészt fol}donosan azon töri fejét, miként

biztosíthatná magát a nemzet boszus harag-

jával szemben. E ketts gondolat foglalja el

tudatának egész világát s ez okból visiói is

e ketts gondolatkörbl fognak támadni.

László király azonban nem csak bnös, hanem

gyáva is. A félelem benne elnyomja az elkö-

vetett bn emlékét s ezért visiói is e gondo-

latkör tárgyaira vonatkoznak.

Éjszaka van, a király nyugtalanul alszik

ágyában. Álmodik és álma összefügg bn-
tudatával. A gyugtalan álom lasankint átmegy

abba a félébrenlétbe, mikor még a nyugodt

lelkiismeret ember sem tudja megkülönböz-

tetni az álmodó lélek alkotásait a valóságtól.

Kiviil vihar dühöng, melynek zúgása tompán

hallatszik be a király ágyas házába. Halló

érzéke csalódik
;
e tompa zúgásban a lázadó

morajt véli felismerni, mely Hunyadi László

kivégeztetésekor kelt a tömeg ajkáról. Szemét

felnyitja, körülnéz. Nem látja a tömeget s

látóérzéke megigazítja füleinek csalódását ép

úgy, mint Macbeth kezével téved szemét,

mikor a levegben trt lát markolatjával keze

felé fordulva, hasonlót ahhoz, melyet jólte-

vöje szivébe készül döfni.

Lecsendesedik, azonban újból felriad, de

ekkor már csalódása ersebb, mert a csaló-

dáshoz káprázat is járult; szinte látja a

tömeget, mely zug és kívánja esküjét. E
csalódást már most nem tudja többé egyik

érzékével sem megigazítani, mert szeme is

szenved benne. S a költ finom pszichológiai

tapintattal a szolgával nyugtatja meg a

királyt. A király elcsendesül, de káprázata

ersbödve lép fel. Látni véli Hunyadi két

fiát, — Lászlót is, ki rég óta sírjában nyug-

szik.

Hall lánczát tépi a

Hunyadi két fia . .

.

A szolga igyekszik megnyugtatni a

királyt, figyelmeztetve, hogy László nem él.

Mátyás pedig fogoly. László halálának emlí-

tése magához téríti a királyt. Többé nem

alszik el, mert lelkiismerete László hivata-

los meggyilkolásáért öt teszi felelssé. Gyil-

kosnak érzi magát és nem tud aludni, mert

mint Macbeth mondja: «Macbeth az álmot

meggyilkolja, a boldogító édes álmot». A
káprázatnak vége van. Lelkét az üldöztetés

eszméje ragadja meg monomaniakus hata-

lommal, mely üldözi, tépi, kínozza, niig csak

0_R_ü

a csepp, mit h csehe nyújt, lelkét meg nem
enyhíti, mikép a sir.

íme, mily szabatossággal van feltüntetve

az üldözési mánia kifejldése. Elbb csak

lelkiismereti furdalás, azután érzékcsalódás,

melyet megigazít a másik érzék, azután

érzékcsalódás és káprázat együtt, melyet

csak a szolga megnyugtató szava oszlat el;

végre visió, melynek szétoszlatával a mánia

kesely-körmei ragadnak belé a bntudat-

tal kinzott lélekbe, hogy szakgassák, tépjék,

mint Prométheuszt Zeusz keselyi.

Edvárd király káprázatai ersebbek, mint

László királyéi voltak. Ersebbek, mert Ed-

várd maga is keményebb lélek. Edvárd er-

szakos zsarnok, inig lászló csak báb, félénk,

férfiatlan ember. Edvárdnak idegzete durvább

s Így a betegség is, mely ez idegzetet szét

fogja zúzni, rettenetesebb lesz. Bne ször-

nybb, büntetésének is kegyetlenebbnek kell

lenni. Káprázatai a zsarnok lelkének szörny

káprázatai. Egész lénye nagyobb szabású,

ereje impozánsabb s azért tragikumának

hatása is megrázóbb ránk nézve, mint a

gyönge, félénk lelk magyar királyé volt.

A waleszi tartomány el ^an pusztítva,

az egész egy nagy temet. A föld maga is

nyögni látszik a súlyos rabiga alatt s a

pusztulás e földjén a vész és a pusztulás

okozója, Edvárd király léptet fakó lován, hogy

megtudja : vájjon a leigázott nép oly boldog-e,

mint a barom? A néma csend, a pusztaság

a zsarnoknak e boldogságáról beszél, és ö

érti, hogy mit beszél. A montgomery dús

asztal élvezete nem csititja el háborgó lel-

két. Akarja hallani, hogy mint zengi tetteit

híres waleszi bárd? És most következik a

legmegrázóbb, a legfenségesebb jelenetek

egyike. A kastély lovagtermének tölgyfa

ajtaja egyet csikordul s mint fehér galamb,

sz bárd feje emelkedik ki a háttérbl. De

ez sz fej, e fehér galamb nem a béke olaj-

ágát hozza, hanem a boszu izzó üszkét, az

átok skorpióból font korbácsát. Dala igazán

szilajabban hangzik a vésznél:

Fegyver csörög, haló hörög.

A nap vértóba száll;

Vérszagra gyl az éji vad.

Te tetted ezt király!

Levágva népünk ezrei

Halomba, mint kereszt.

Hogy sirva tallóz, a ki él.

Király te tetted ezt

!
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A zsarnok a szenvedély e szilaj ostor-

csapásai felboszitik s határtalan düliében

máglyára küldi a vakmer dalost. A harag

bsz szenvedélyének azonban nincs egy percz-

nyi szünete. A jótékony Inczidum interval-

lumnak még csak lehetsége is hiányzik,

mert a dal, mi az iíju énekes húrján lágyan

csendül meg, mint a Milford öböl fell fújó

esti szél, szüzek siralmát, özvegyek panaszát

zengi. És e rettenetes királynak, mint a

hivatlanul ellép harmadik dalos mondja,

csak emléke sir a lanton s minden dal, mit

waleszi bárd zeng, átok fejére. A dalnokok

siralma, a dalnokok átka dühödté, rjöngvé
korbácsolja a zsarnok haragvó lelkét. Az

ötszáz máglya pirja vörösre festi a waleszi

tartomány egét. Nagyszer és fenséges, de

iszonyatos jelenet. Nincs emberi lélek, melyet

szerte ne zúzna e szenvedély iszonyatos har-

cza. Érezzük, hogy e dühödten rjöng em-

ber lelkét a valóságnál is rémesebb visiók

fogják, mint tüzes skorpiók halálra kínozni.

A király hazatér londoni palotájába.

Mindenki alszik, csak nem. A szörny

tett meggyilkolta nála is a boldogító édes

álmot. Az éj néma csendjében egyszer csak

megcsendül a waleszi bárdok dala. A dal

minden szava, mi leikébe hat, pokol tüzénél

jobban égeti. Hasztalan minden, mert e dal

el nem hallgat. A hatalmas király parancssza-

vát, mint légy szárnya lebbenését nyomják

el a dal velötrázó akkordjai

:

Hah, hah, mi zug? mi éji dal

London utczáin ez?

Felköttetem a lordmajort,

Ha bosszant bármi nesz.

A lordniajor kihirdetheti ugyan, hogy

fejére szól, ki szót emel, mert e láthatatlan

tulvilági dalosoknak nem parancsol többé

földi hatalom parancsszava. Ha e dalt nem

lehet elhallgattatni, hát

... el sip, dob, zene

ílarsogjon harsona.

Csakhogy e dalt nem harsogja túl sem-

misem, mert az rjöng lélek kétségbeesett

jaj kiáltása áthangzik zenén, sipdobon és riadó

kürtön is.

(Folyt, köv.)

A KÚT ÉS AZ INGA.
— Poe Allan Edgár elbeszélése. —

Ford. Albert Gyula.

(Folyt, s vége.)

Minek mondjam el szenvedéseimet, minek

Írjam le gyötr fájdalmaimat, melyeket akkor

éreztem, midn az éles aczélkés lengéseit

számláltam. Hosszú idköz múlt el — most

még a másodperczek is évszázadoknak tet-

szettek — mig annyit sülyedt e borzasztó

eszköz, a mennyit már észrevehettem. Egy

pár — oh ! mily kinos — nap múlva már

oly közel lengett fölöttem, hogy éreztem az

elhajtott leveg szelét; orromba jött a gyil-

kos aczél szaga . . . Imádkozni kezdtem;

kértem Istent, hadd essen le egyszerre az

inga, öljön meg egy pillanat alatt. Hiába

!

Dühös lettem
;
minden ermbl próbáltam fel-

emelni testemet, hadd hasítsa ketté a gyil-

kos aczél. — Semmire se mehettem . . . Ki-

merülve estem vissza
;

mosolyogva néztem

halálomat, mint a gyermek játékszerét !

Elveszítettem eszméletemet; de kis ideig

tarthatott ájulásom, mert a mint magamhoz

jöttem, az inga csak ott lengett, ahol azeltt.

Különben ez nem sokat jelentett, hisz tu-

dom, hogy hóhéraim néztek, kaczagtak tehe-

tetlenségemen, megállíthatták ördögi gépe-

zetüket addig mig ájultan feküdtem. A mint

feleszméltem, gyöngének, ertlennek éreztem

magamat, hisz már hosszabb id óta semmit

sem ettem. A természet pedig a legborzasz-

tóbb kínok között is megkívánja a magáét.

Sok fáradságos kísérlet után végre elértem

a tálat, kivettem azt a kis darab húst, a

mit a patkányok ott hagytak. A mint belé

haraptam, határozatlan eszme, örvendetes

gondolat villant meg agyamban : remény.

Hát számomra is van még remény ? . . . A
mint mondám csak oly bizonytalan gondolat,

oly homályos képzet, a mi áthatotta elmémet,

oly bevégezetlen, kifejletlen valami, a min
gyakran ötlik az ember eszébe. Éreztem,

hogy reményt nyújt, örvendtem, de nem
tudtam min, csak azt tudtam, hogy a milyen

egyszerre jött, oly egyszerre tiint is el. Hiába

törekedtem abból a homályos érzésbl hatá-

rozott gondolatot képezni
;
a hosszú szenve-

dés elfásitá gondolkodó képességemet is; elmém

meggyöngült, megtompult, olyan voltam mint

a bárgyú, mint a hülye
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Az inga keresztben lengett testemmel.

Láttam, hogy a holdsarló szivem fölött van.

Elször egyet hasit ruhámon, mikor visszajön

mélyebbre vág, és igy tovább, tovább. Ámbár
az inga nagy — majdnem 30 lábnyi — Ívben

mozgott, és oly ervel, hogy még a vasat is

széthasította volna, — de esése oly csekély

volt, hogy a mint kiszámítottam, még abba

is több pereznek kell elmúlnia, mig ruhámat

átmetszi .... Folytonosan ezzel bajlódtam,

nem mertem másra gondolni. Oly pontosan

kiszámítottam mindent, oly vigyázva, oly

állhatatosan, oly aggódva követtem az inga

minden lengését, mintha ezzel kikerülhetném

sorsomat Ilyen apróságokkal foglal-

koztam, s fogam vaczogott a félelemtl

Az inga pedig esett, mindig lejebb és

lejebb lengett . . . Zavarodott elmém élveze-

tet talált abban, hogy az egyes lengések

emelkedése- és esésének sebessége közti

különbséget összehasonlítsa, Jobb — bal, fel —
le, igy ment ez folytonosan, mint az elkárhozot-

tak nyögése. Szivemhez közeledett, lassan,

kúszva, mint a kegyetlen tigris áldozatához.

Kaczagtam, ordítottam a szerint, a hogy

hatott rám e hajmereszt látvány .... Már

tisztán láttam, hogy folytonosan esik; már

csak három hüvelyknyire lengett szivem

fölött. — Kétségbeesett mozdulatokat tettem,

hogy félig szabad bal kezem kihúzzam. Ha
sikerül kiszabadítani, talán megfoghatom,

talán megállithatom az ingát? .... Szegény

ember ! a rohanó lavinát akarod megállí-

tani ?

Folytonosan rá néztem, mindig lejebb,

lejebb lengett. Leveg után kapkodtam, ember-

fölötti ervel igyekeztem magam kiszabadí-

tani. Görcsös félelem fogott el, midn elsur-

rant fölöttem a halálos szerszám. Kemény-

telenül, kétségbeesve követtem tekintetemmel

emelkedését, esését. A visszaesésnél mindig

lecsuktam szemeimet,— oh ! mily édes lett volna

a szabaditó halál ! Mégis minden tagom

reszketett ama gondolatnál, hogy mily csekély

esés kell még, és a pokoli gépezet szétmetszi

szivemet. De a mi idegeimet, egész testemet

remegésbe hozta, — nem a félelem volt,

hanem a remény ! Igen a remény, a mely hú

társ még a legnagyobb kínok között is, mely

még az iuquisitió börtöneiben sem hagyja el !

az embert, még ott is csalogatja, biztatja a

halálra Ítélteket.

Tisztán láttam, hogy 10— 12 lengés után

az éles félhold a ruhámba vág. Ez a felfede-

zés kiragadta telkemet zsibbadtságából. Több
óra, — talán több nap óta most kezdtem

elször gondolkozni. Legelször is helyzetem

vettem szemügyre. Észrevettem, hogy egy

darab szijjal vagyok lekötözve. Egy metszés,

és kötelékemet ledobhatom magamról, szabad

lehetek ! . . . Oh ! de mil}'^ hidegvérünek kell

lennem akkor, midn a legcsekélyebb mozgás

halálom okozhatja! De lehetséges-e, hogy

kínzóim ezt elre nem látták, feltehetö-e,

hogy meg nem akadályozták ? . . .

.

Nem kötöz-

hettek-e úgy le, hogy mellemnek az inga

alá es részét szabadon, üresen hagyták ?

Utólsó reményem is megsemmisülve gondolva

nyújtom ki — a mennyire csak lehetett —
nyakamat. S csakugyan ! Testem minden
része, minden porczikája le volt kötözve,

csak mellem azon részecskéje nem, a mely

fölött az öldöklö aczélkés mozgott. Alig haj-

tottam le fejemet, valami jutott eszembe,

mintegy második részéül ama homályos esz-

mének, melyet már fennebb említettem. Most

azonban egész boldogító voltában ragyogott

zakaltott elmém eltt. Elször ugyan csak

halvány vázlatban, majd biztosan, egészen.

Örömtl, kétségbeeséstl remeg kézzel fog-

tam kiviteléhez.

Több órája ugyanis egész sereg patkány

nyüzsgött kinpadom körül. A szemtelen, falánk

állatok mintha csak halálomat . várnák, hogy

felfaljanak. Eemegve gondoltam rá, hogy

ugyan mit is ehet ez a sok éhes állat ott a

puszta kutban ? . . .

.

Hiába volt minden igyekezetem, húsomat

egy kis darab híján mind megették. Pedig

folytonosan kergettem ket a táltól. Egy
id óta azonban rám se hederitettek. St
annyira mentek, hogy némelyik éhesebb még

kezembe is beharapott. Valahogy kivettem a

kis zsíros húst, s a mennyire csak értem,

bekentem vele kötelékemet. Azután leeresz-

tettem kezemet, s csendesen, alig véve léleg-

zetet, feküdtem. — Elször megijedtek a

szemtelen párák
;

a mozgás abbahag}Asa

figyelmessé tette ket. Mintha csak kerget-

ték volna, úgy szaladtak vissza, némelyikük

még a kútba is leszaladt ijedtében. De mindez

csak egy pillanatig tartott! Nem hiába szá-

mítottam én falánkságukra! A mint észre-

vették, hogy mozdulatlanul fekszem, egy-kettö,

talán a legbátrabb, a farámára ugrott, és

szaglászni kezdé a köteleket. Ez úgy látszik
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jeladás volt az általános rohamra. A kutból

is iij csapat jött el. Felugráltak rám, szag-

láltak, egyszere száz is volt rajtam. Az inga

egyenletes mozgása úgy látszik legkevésbé

sem zavarta ket. A lengések irányát ügye-

sen kikerülve leginkább a zsiros kötélrészek-

nek estek. Mindig nagyobb és nagyobb csapat

tódult rám. Torkomon szaladgáltak, érdes

bajszuk érinté ajkamat. Leirbatatlan undor

fogott el. De eltrtem. Még egy percznyi

türelem és szabad leszek! .... Jól éreztem,

bogy engedett testemen a kötelék. Tudtam,

bogy már több helyen át van rágva. Legyzve
undorodásomat, — csendesen maradtam, les-

tem, vártam

Számításom jól ütött ki, állhatatos ön-

uralmam meg lett jutalmazva. Éreztem, hogy
szabad vagyok. A szij darabokra rágva esett

le rólam. Az igaz, bogy már az inga is

érintett. Fels ruhám át volt vágva, talán

már ingem is behasitotta. Még egyszer éltem

át azt a görcsös félelmet, midn átlengett

fölöttem. De most nem érintett ... A szaba-

dulás órája elérkezett. Kezem egy legyinté-

sére elfutottak szabaditóim. Képzelem mily

fájdalmasan nézhettek vissza a zsiros konczra.

Óvatosan, oldalra hajolva húzódtam le a

farámáról. Nem voltam már az inga alatt,

legalább egy pillanatra szabad voltam

Szabad — az inquisitio körmei között?

. . . Alig másztam le kinpadomról, egyszerre

megállóit az inga, s egy láthatatlan kéz a

levegbe emelte. Keser intés, hogy igen

korán örültem! Most már bizonyos voltam,

hogy folytonosan szemmel tartottak. Keserves

szabadság A kinos haláltól megmene-

kültem, hogy váratlan talán még kínosabb

módon végezzenek ki ! E gondolatra aka-

ratlanul is a körülöttem lév vasfalakra esett

tekintetem. Valami szokatlan, valami uj,

valami változás történt ismét, a mit els

pillanatra nem vehettem jól ki. Több perczig

állottam egy helyen, mintha megbénultam

volna, és vaiószinütlen feltevésekkel kínoztam

magamat. Most az is világos lett elttem,

honnét van az a kénköves fény, a mely bör-

tönömet bevilágitá. A vas-táblázat ugyanis

nem ért egészen a földre, hanem körülbelül

egy büvelyknyi nyílás maradt közte és a

padló között, s ezen a nyíláson ömlött ki a

láng. Keresztül akartam egy párszor nézni

e nyíláson, de természetesen eredményte-

lenül.

A mint ez eredménytelen kísérletek

után felemelkedtem, a változás mibenlétét is

megértettem. Említettem már elbb, bogy

börtönöm falfestményeinek körvonalait vilá-

gosan láthattam, de a színezés halvány, elmo-

sódott volt. Az egyes színek most rikító

élességben tntek el, mely élesség perczröl-

perczre nagyobb lett. A kísérteties csontvá-

zak, az ördög alakok oly borzasztó kinézést

öltöttek, mely az enyémnél ersebb idegze-

tet is rémülésbe ejthetett volna. Pokoli tz-

ben ég szemek kandikáltak börtönöm min-

den pontjáról, a hol elbb még semmit se

láttam. Minden alak csak úgy szórta a szik-

rákat, úgy hogy érzékcsalódásra még csak

gondolni se lehetett ! . . .

Érzékcsalódás ! . . . Mikor a leveg izzó-

vas-gözzel van tele. Fojtó hség lett börtö-

nömben. Perczröl-perczre izzóbbak lettek a

falról rám bámuló szemek
;
szememet min-

dig jobban és jobban vakitá a festmények

rikító pirossága .... Minden tagom reszke-

tett a félelemtól. Lihegve kapkodtam léleg-

zet után .... Megértettem mit akarnak ez

emberbörbe öltözött hyénák! Oh! k irgal-

matlanabbak, könyörületlenebbek voltak az

ördögnél. Kétségbeesve menekültem az ég
tüztl börtönöm közepére. Látva a dühöng
elemet, a vizbe ugrás gondolata iidit bal-

zsamként hatott telkemre. A kút szélére

léptem
;
kimeresztett szemekkel néztem belé.

Az ég tz megvilágitá legkisebb zugát is . .

.

Egy pillanatra, mintha nem akarta volna

elmém elhinni, a mi körülette történik. De
annál jobban fájt azután a valóság. Hát még
az az elhagyatottság ! Csak egy emberi han-

got hallanék legalább ! Inkább száz halál,

mint ez a megöl némaság. Keservesen zokogva

rejtém kezembe arczomat, s visszaléptem a

kút szélérl

A hség nttön ntt, s én szenvedve,

lázban ég szemekkel pillantottam föl felé.

Ismét változás történt, még pedig olyan,

hogy els pillanatra észre kellett vennem.

Mint már elbb is, úgy most sem értettem

meg egyszerre, mire való ez? De nem soká

kellett rajta gondolkoznom ! Már kétszer

menekültem meg a biztos halálból. A végsig

ingereltem ezzel az inquisitiót, most oly

halálnemet gondolt ki, mely kinzó is, és el

is temet menthetetlenül. Börtönöm szabályos

négyszög alakú volt, oldalai vastábla-burko-

lattal, melyek most megváltoztatták helyze-
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tket. Kett-kett hegyes szöget, a másik

kett pedig tompa szöget képezett. Csörgést,

kisérteties zörgést hallottam, a mint a vas-

táblák összehuzódtak és a börtön rhombus

alakú lett. Ezzel azonban még nem lett

vége. Nem reniénylettem, de nem is kiván-

tam, hogy ennyiben maradjon a dolog. Sze-

rettem volna hamar végét érni kinaimnak,

szerettem volna, ha minél elbb hozzám ér

az izzó vastömeg. « Halál! akármilyen halál,

csak a kutban, az ocsmány patkányok között

nem!» rült gondolat! Hát minek voltak ez

izzó vastáblák, ha nem azért, hogy végre

mégis a kútba szoritsanak ? Talán elfogom

viselhetni az irtóztató hséget? Vagy ellene

fogok-e állhatni nyomásának ? Mindig jobban

és jobban húzódott össze a tüzes rhombus,

oly gyorsan, hogy a tépeldésre épenséggel

nem maradt idm. Az ég idom középpontja,

tehát a hol legkevésbé sütött, épen a kút

volt . . . Visszaborzadtam, de az ég falak

nyomásának nem lehetett ellenállanom. Végre

alig maradt egy lábnyi szilárd talaj i-eszket

testemnek. Tovább már nem állhattam ellen

. . . Kétségbeesésemben egy hosszút, utólsót

kiáltottam. Ereztem, hogy a kút szélén állok

.... Elfordítottam szemeimet

Egyszen-e emberi hang ütötte meg fülei-

met. Hangos jeladás, majd harsogó trombita-

szó. Azután egy nagy dördülés, mintha ezer

ágyút sütöttek volna el; a tüzes falak szét-

húzódtak és elbbeni helyüket foglalták el.

Baráti kéz fogott meg épen a hogy a kútba

akartam ugrani. Lasalle tábornok volt. A
franczia- hadsereg vonult be Toledóba, s az

inquisitio ellenségeinek hatalmába került.

A yankeek büszkesége, Amerika legra-

gyogóbb irodalmi csillaga Poe Allan Edgár

neve nem ismeretlen nálunk sem, mint sehol

a mvelt világon, a hol csak lelkesedni tud-

nak a szépért. Ingram H. Jánostól — a ki-

váló angol tudóstól, Poe legkiválóbb ismer-

jétl és rokonszenves ismertetjétl, ki —
mellesleg megjegyezve — a mi Petfink

kedvéért magyarul is megtanult, — a « Buda-

pesti szemle» (49 sz. 1881. Január) érdekes

vázlatot közölt, mely azonban, bár a szerz

nagy — Poe életét és munkáit behatóan

ismertet — munkájának szépen és rokonszen-

vesen irt vázlata, csak tájékoztató számba

mehet. A költ életérl gondos és ers kri-

tikának alávetett adatokat közöl, mveirl
is megemlékezik chronologiai rendben, a meg-

iratásukra alkalmat nyújtott események és

körülmén 3’ek érintésénél; különösen sokat

foglalkozik — és ez árulja el a vázlat f
czélját is — a Poe hirtelen halálát elidéz
katasztrófa okával, és szigorú objectiv han-

gon, de a lángesz Íróért való lelkesedés és

odaadás minden melegével, kortársak hiteles

nyilatkozataiból, és a körülményekbl vont

alapos következtetésekkel czáfolja meg a

Griswold utján forgalomba hozott rágalma-

kat. *

Mert Poe emléke rászorult, hogy vala-

hára megtisztitsák a hozzá fzd gyalázat-

tól. Nyomorúságos életén felül még emléké-

ben is büntette a keser végzet. Kis körben,

zajtalanul, gondos és szeret anyósa ápolása

alatt már-már a szerencse csillaga kezdett

a sors oly sok csapásától sújtott szegény

költ egén mosolyogni, mikor 1849. október

7-én elhunyt, éi>en második házassága küszö-

bén. Halálának körülményeit mél}'^ homály

födi. «Hogy mi történt vele a megtalálását

megelz órákban (Baltimoreban egjik félre-

es utczán találták eszméletlenül) — iija

Ingram — senki sem tudja; minthogy azon-

ban a kói'isme agyvelö-gyuladást állapított

meg, feltehet, hogy zsebmetszök kezeibe

került, kik veszélyes italokkal elbóditották,

visszaéltek helyzetével, s azután segély nél-

kül cserben hagyták. Mily rettent vége a

szerencsétlen ifjú életnek !

Eövid negyven évet élt Poe (született

Bostonben 1809. január 10.) és már nagyon

korán jelét adta hivatottságának. 1829-ben

— 20 éves korában — adta ki els önálló

kötetét <íAl-Aaaafy>, «Tamerlan» nagyobb köl-

ti elbeszéléseket több kisebb költeménynyel,

tehát épen akkor, mikor a Contes d'Espagne

et d'ltalie» megjelent, melynek szerzjével

— Musset Alfréd — úgy költi egyénisége,

mint élete igen nagy hasonlatosságu, s a

kivel úgy Ingram, mint Taine valóban össze

is hasonlítják. Katonasági terveinek meg-

hiúsulása — és nevel at}’jával — Mr. Ál-

lamiéi — való szakítása után egész erejé-

vel az irodalomra adta magát. 1833-ban egy

baltimorei hetilap pályázatán nyerte el

^Griswold Poeval a «Grabam’ Magaziné® szer-

kesztségében érintkezett, s «il/e??!OÍres»-jaiban köz-

napi proletársAga minden gjriilöletét kiönti a lángesz

Poe ellen.
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Úgy a vers — mint az elbeszélésre kitzött

l)ályadijat. A birálók egyikének Mr. Kennedy-

nek segitségével jutott a «Literary Messen-

(/er»,-liez munkatársnak, majd késbb segéd-

szerkesztnek. 1837-ben (január hóban) meg-

vált e laptól és New-York-ba ment a «Netv- Yorlc

Quarterly Revieiv» mellé. Alig két évig volt

itt; 1838 végén ugyanis Philadelphiába köl-

tözött át, mint a n-Gentlemans Magazine>->

szerkesztje. 1839 végén két kötetben adta

ki válogatott elbeszéléseit «Tales of tJie

Grotesque and tlie Arahesqtie-» czim alatt.

— 1842-ig maradt a késbb a tulajdo-

nos nevérl <.<Graham’s 3Iagazine^-nek neve-

zett szemlénél; hogy mért vált meg Mr.

Grahanitl, nem tudni; «talán — Írja Ingram

— hogy régi vágyát — önálló szemlét ala-

pítani — valósíthassa*. Terve azonban pénz

hiányában nem sikerült. New-Yorkba ment,

s elbb a «Mirrov» napilapot — melyben

híres «HoUó»-}'A jelent meg, majd a <iBroad-

ivay Journalt! -i szerkeszt, melynek késbb

tulajdonosa is lett. Üzleti ügyekben való

járatlansága íolytán azonban a lap már 1846.

elején megbukott. — Élete hátralev napjai-

ban több tudomáynos felolvasást tartott

Amerika egyes városaiban, megírta híres

költeményét, az önéletrajz-féle « Ulakimet>-t,

és nagyszer «költeményét prózában* a kos-

mogonikus tárgyú «Eureká»-t. *

A (Mroadivay Journal»-ha.n jelent meg

a >íKut és az inga». Nem tudjuk, ha végig-

olvastuk e darabot, hogy mit bámuljunk benne.

A tudós szemlélt, a kitn pszichologot-e,

ki ellesi ama nagyszer gépezet, az emberi

lélek minden mködését a legparányibbtól

a legnagyobbig, — a remek bonyolítást, a ki-

dolgozás virtuozitását-e, mely elvezet minket

egész odáig, a meddig a mvészet mehet, ha

szép akar maradni, s itt e végs ponton, a

melyen innen a szép ezer nuance-a s ragyo-

góbbnál ragyogóbb skálája, szinpompája, — túl

rajta pedig a bizarr, a burleszk van s itt e vég-

s ponton mozog egyenesen, biztosan. A lélek

legbensbb régiói tárulnak fel elttünk, azon

régiói, hová csak génié pillanthat be; a legne-

hezebb pszichológiai bonyolulatok játszi gaz-

dagságban fejlenek és bonyolittatnak le elt-

tünk; alig térünk magunkhoz ámulatunkból,

már uj hatás vakít el. — Poe elragadó köl-

*Az adatok Ingram fönnebb említett vázlataiból,

és Möllenhof kis essayjébl : «Edgar Allan Poe» van-

nak véve.

tészete nem ad idt a gondolkozásra; hajt

elre, ragad magával; nem ad idt sem a

helyzetek meggondolására, sem az tudo-

mányos reflexióinak megvizsgálására, ügy
fogadjuk el, a hogy kaptuk, sietünk, nem
érünk rá gondolkozni róluk. Arra nem marad
idnk olvasás közben, hogy azt kérdezzük;

«lehetséges-e ez?» de mikor leteszszük a

könyvet, nem azt mondjuk: «ez csak álom!

ilyen nem történhetik!*, — hanem az szinte

öröm a mit a szerencsétlen megszabadulása

fölött érzünk, arra vall, hogy hiszünk abban,

hogy az ilyen helyzet lehetséges. Ki kíván

többet tle? Ki nem elégszik meg ennyivel

ott, a hol a szemkápráztató romanticzizmus

oly szépen ölelkezik az igazzal, az emberivel ?

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A budai színházak sorsa eldht. Feleki vissza-

vonulása után sokau aggódva nézlek a budai sziuhá-

zak jövje elé. Ma örömmel jelenthetjük, hogy ezt az

ügyet kedvez megoldásra segítette a budai szinügyi

bizottság, mely szerdán ülést tartott Beniczk}- állam-

titkár elnöklete alatt s a következ határozatokban

állapodott meg:

A várszínházban a téli idény alatt úgy a nemzeti’

mint a népszínház havonkint 6—6 eladást rendeznek

olykép, hogy minden hétre három eladás jut. Az

egyik héten a nemzeti színház személyzete játszik

kétszer, a másik héten a népszínházé. A mikor a

nemzeti színház kétszer játszik, ennek az eladási

napja kedd és csütörtök; mikor a népszínház játszik

kétszer, ennek a napjai vasárnap, esetleg hétf és

szerda. Mikor a népszínház egyszer játszik, napja a

vasárnap vágj' hétf, mikor a nemzeti ad egy el-

adást, napja a csütörtök. Ezenkívül a népszínháznak

joga lesz bérleten kívül bármikor is eladást rendezni

a szabad napokon. A nemzeti színház kívánságára ez

az 1885. október 1-tl 1886 szeptember 31-ig terjed

év csak próbaév. A szerzdés tehát egy évi. A szín-

kört átadják a népszínház igazgatójának külön segélj'

nélkül, mert Evva ur a színkör átvételére készséggel

vállalkozik. Ha tetszik, játszik benne a népszínház

személyzetével
;

ha tetszik, korlátlan rendelkezéssel

kiadja vidéki társulatnak. A város csak azt köti ki,

hogy június 1-tl szeptember 15-ig hetenkint legalább

két eladás tartassák a szinkörben. A szubvenczió

csak a téli vállalatra szól. Az eddigi 12,000 forintnj'i

összes segélyt fölemelik 15,000 forintra. Ebbl kap a

nemzeti színház 6000 frtot, a népszínház 9000 frtot.

Némelj' várszinházi közegeket (nem játszók) a népszin-
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ház alkalmaz, tartásukhoz a nemzeti színház szubven-

cziója arányában járul. A szubvenczió emeléshez a

város 1000, a kormány 2000 írttal járul, E javaslato-

kat a fvárosi tanács csütöitökön tárgyalta és minden

pontjában magáévá tette. Most tehát még csak a köz-

gylés szentesítése van hátra.

A párisi szinházak most az egyes színdarabok

hosszúságával készülnek túltenni egymáson. Nemrég

a Chatelet elfogadott egy 20 képbl álló darabot,

most a Gaité-szinház kapta magát s egy harmincz

íelvonásból, vagyis képbl álló látványosságot foga-

dott el.

Világhirü festmvész Budapesten. Knausz a világ-

hír berlini festtanár fvárosunkba érkezett, s régi

barátja Ligeti Antal társaságában, kivel Rómában több

évet töltött a legbizalmasabb viszonyban, a fváros

nevezetességeinek megtekintésére szentel néhány napot.

Knausz a német genreképfestk között évek óta az

els helyet foglalja el s annak idején Munkácsy Mihály-

nak is mestere volt Düsseldorfban. A nagy mvész
meglátogatta az Andrássy-uti mcsarnokot és ott kü-

lönös érdekkel nézte Leiblnek «bajor parasztn* czimu

humorral festett képét, mely Munkácsy tulajdonát

képezi.

Az antwerpeni nemzetközi zenészeti kongresszust

szeptember hó 19-ére halasztották el, minthogy a

világkiállítás egyes részei és csoportjai még ma sincse-

nek rendezve s különösen a zenészeti csoport van a

legkezdetlegesebb állapotban. Magyar zenészek közül

többen már voltak Antwerpenben. Liszt Ferencz is

megérkezett a kongresszus els határidejére Antwer-

penbe, de onnét csakhamar eltávozott.

Elfizetési felhivás. Czigány Károly kvágó-rsi

(Zalam.) ügyvéd és birtokos «Lélek naplója* czim

tárczagyüjteményére hirdet elfizetési felhívást. A

gyjtemény 15—20 nyomtatott ivre fog terjedni, szét-

küldésének határideje a karácsonyi ünnepek, — ára

egy példánynak 2 frt, diszkötésben 3 írt, beküldhetni

a pénzt postautján magához a szerzhöz. A m Jókai

Mórnak van ajánlva. — «Anyámasszony-férj* czimü

vig regényére hirdet elfizetési felhívást Murai Károly

fiatal író Aradról. A regény okt. l én fog megjelenni

14

—

16 Ívnyi terjedelemben, csinos kiállítással. El-

fizetési ára egy fzött példánynak 1 frt 50 kr., dísz-

példánynak 2 frt 20 kr. Az összeg a szerznek szept,

15-ig Aradra küldend el.

Vadnai Károlytól, a Fv. lapok szerkesztjétl,

közelebb érdekes kötet jelen meg az Athenaeum ki-

adásában. A kötet czime : «Elmult idk, emlékezések*

Tartalma a következ: Az Avas alatt. Emlékezés az

iskolai idre. — A mi bálványunk. Emlékezés Petfi-

rl. — Rapaics. Emlékezés az én jó rnagyomról. —
A muszka világból. Emlékezés a legroszabb napokra.

— A «rendületlen». Emlékezés egy kipróbált hazafira.

— A száraz mályva. Emlékezés Hegedüsnére. — A
«nagy intrikus*. Emlékezés Szigligetirl. — Egy m-
vésznnk szalonja. Emlékezés Hollósy Kornéliára. —
«A madarak pajtása*. Emlékezés Lisznyaira. — Világ-

szép város. Emlékezés Konstantinápolyra. — A szörny

éjszaka. Miskolezon, 1878. a«g. 31. A mi sírunk. Em-
lékezés anyámra. — A kötetre, mihelyt a könyvpia-

ezon kapható lesz, visszatérünk.

Szerkeszt ; Ábrányi Emil. — Kiadó : Algner X,aJo«.

iigiier Lajos Liiiijítayése

Budapest, IV., Váczi-uteza 1.

A Petöfi-társaság
I. könyvkiadó-vállalata.

Abonyi Lajos. «Itt a szép

Alföldön*. Népies elbeszé-

lések 1.60

Balázs Sándor. « Tarka
képek*. Beszély- és

rajzgyüjtemény. 2 k. 3.20

— «Vig elbeszélések* 1.50

Bartók Lajos költemé-

nyei 1-20

Bulla János. «Humo-
ros elbeszélések* . 1.60

Kötve 2.40

Endrdi Sándor költe-

ményei 2 frt. Kötve 2.80

— «Újabb költeményei* 2.

—

Pallas részvénj társaság nyomdája.
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A HEGEL-ISKOLA
ESZTHETIKÁJA.

Irta : Palágyi Menyhért.

IV.

A kriticzismus.

Kant filozófiai rendszerének két alkotó

része, az elméleti és gyakorlati bölcselet,

már kidolgozva volt, midn szerzje szüksé-

gét érzé, hogy a nagy rt, mely bölcseleté-

nek két szárnya között tátongott, valami-

képen áthidalja. A «Kritik dér reinen Ver-

nunft» 1781-ben, a «Kritik dér praktischen

Verniinft» pedig 1788-ban jelent meg, és azt

lehetett hinni, hogy Kant e két mvével
bírálati munkáját már befejezte. 1790-ben

azonban a «Kritik dér Urtheilskraft»-tal —
melynek nagyobb részét az eszthetika foglalja

el — lépett sikra és csak ennek elszavában

jelentette ki, hogy kritikai feladatát immár
bevégzettnek tekinti. Az eszthetika ennél

fogva sajátos helyet foglal el Kant bölcsele-

tében. Meglátszik rajta, hogy erszakosan

van az elméleti és gyakorlati filozófia közé

ékelve. Kant nem akart benne fönt nevezett

két müvének elveivel ellentmondásba jutni

és ezért fejtegetései helyenként még a szo-

kottnál is homályosabbak. De bármennyire

kerülte az önmagával való összeütközést,

mégis csak áttörte elbbi mveinek eszme

körét és talán épen ebben rejlik föérdeme,

mert ez által útját egyengette a Schelling

és Hegel eszthetikájának. Schillert ép ez am nyerte meg Kant filozófiájának. Schelling

pedig azt hirdette, hogy Kant az eszthetiká-

ban önmagát múlta felül és a lángelme ösz-

tönével törte át a korlátokat, melyeket régibb

kritikáiban önmagának vont.

Ha Kant eszthetikáját megakarjuk érteni,

akkor egy pillantást kell vetni egész rend-

szerére. Ismeretes, hogy mily nagy hatást

gyakorolt Kantra a Hume szkepticzizmusa.

Hume az oksági viszonyt elemezvén, arra

a nevezetes eredményre jutott, hogy az ok

és okozat közötti szükségszer kapcsolat

tudata nem lehet a tapasztalatból merítve.

A mi ugyanis két egymásra következ tü-

nemény okozatos összefüggését létesitené :

az er maga, soha nem észlelhet. Az er
eszméjét csak mi iktatjuk az idben egymás
után fellép jelenségek közé. Ha ugyanis két

tünemény igen gyakran lép föl egymás után,

akkor végre az ember megszokja ket össze

tartozóknak tekinteni és e megszokásou ala-

pul az oksági kapcsolat föltételezése a ter-

mészet tüneménysorozataiban.

Hát az bizonyos, hogy a tapasztalat

mindig csak esetekkel szolgál az észlelnek.

A hasonló esetek szaporodhatnak tetszés

szerint : a tapasztalat mégis mindig csak

esetekben szól az emberhez. Ö fensége a

természettörvény, személyesen véghetetlen

udvari kiséretével (a már volt és még leend
vagy lehet egyes esetek egyetemességével)

a külvilágban nem jelen meg a halandónak.

De el se képzelhet, hogy miként jelenjen

meg egyszerre teljes egyetemességében az, a

mi csak az idk végtelen folyamában vég-

telen számú esetekre szakadozva lép az em-

berek érzékei elé.

És mégis vannak ismereteink, melyek-

nek általánosságában és szükségszerségében

senki kételkedni nem mer. A mathematika,

a geometria tételei mind ilyen ismereteket

nyújtanak. Nem kell esetrl esetre megbizo-

nyosodni abban, hogy igazak, hanem minden

egyes tétel az alája tartozó végtelen sok

esetre kivétel nélkül érvényes.

Ha tehát Hume a szkepszis fegyverei-

vel támadta meg a természettudományokat,

akkor ugyanezt tehette volna a mathemati-

kával szemben is. Ha ugyanis a mathezis

tételei tapasztalaton alapulnak, akkor álta-

lánosság és szükségszerség nem lehet ben-

nük. Mert, hogy még egyszer ismételjük :

maga az egyetemesség, az általánosság és

szükségszerség a külvilágban nem jelent-

kezik személyesen.
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Nem lehet tehát máskép, mint hogy maga

a törvény nem is lakik a térben és idben,

a hol mindig csak esetekre szakitva járni

elénk, hanem bent trónol az emberi elmében.

Szóval maga az ember a törvényhozó. Eend

és törvénj' az ó elméjébl háramlik át a

világra.

Ez a Kant-féle szubjektivizmus állás-

pontja.

Összegezzük röviden. A tapasztalat min-

dig csak részleges ismereteket nyújt. Az
általánost és szükségest tapasztalni nem lehet.

Ámde vannak ismereteink, melyek általános-

ságot és szükségességet rejtenek magukban,

ez (példa a mathezis), a mennyiben általá-

nosság és szükségesség van ismereteinkben,

ez nem a tapasztalatból, hanem az alany-

ból magából származott.

Ha nem akarunk lemondani a mathe-

matikáról mint tudományról, akkor az álta-

lánost, mely tételeiben uralkodik, belülrl az

alanyból kell leszármaztatni. És általában,

ha nem akarunk lemondani minden tudomány-

ról, akkor az általánost, a mi bennük van

és a mi épen tudomán3mkká teszi, alanyi

kutforrásból kell levezetni.

Mit jelent ez? Fel kell adnunk, legalább

félig fel kell adnunk tudásunk objektivitását,

hogy megmentsük benne az általánost vagyis

az egész tudást. Avagy megérdemelné-e nevét

az a tudás, a mely által semmi általánosság

vagyis semmi törvényesség ismeretére nem
jutnánk. A dolgok magánvalóját Kant szerint

ugyan meg nem ösmerhetjük, de kárpótolhat

bennünket az, hogy a tünemények világában

minden törvényesség felismerésére alapos ki-

látásunk van, mert a törvényességet maga az

alany viszi ki a világba.

Ha tehát a tudás ez elmélet szerint

alanyivá is válik, legalább megrzi általá-

nos és szükségszer jellegét. Emberi tudássá

lesz, azaz olyanná, mely minden emberre,

de csakis az emberre nézve igaz. Tudás,

mely a maga körében — vagyis a tünemé-

nyek világában — biztos és bizonyos, de

azon túl vagyis a dolgok magánvalójáig, a

«noumenon»-ig nem hatol. Mert hogy a nou-

menont megismerhesse, annak eltte meg kell

jelennie térben és idben. De ez a térben

és idben megjelen noumenon épen nem más,

mint az elttünk feltáruló tüneményes világ,

melynek közét, az alanj^ a meddig alany ma-

rad, át nem törheti.

0 RJJ

A tudás végs határai tehát ki vannak

jelölve. A kör, a melyben mozgunk, a tüne-

ményes világ. Ebben a tüneményes világban

azonban az ember törvényhozó. Vagy más

szavakkal : a mennyi törvényesség van a

természetre vonatkozó ismereteinkben, az

mind az alanyból származik.

Ezentúl tehát feladatunk az embert,

mint törvényhozót a saját tudásában köze-

lebbrl vizsgálni.

Az alany érzékiségében vannak letéve a

tér és id formái, melyek által a benyomá-

sok képekké alakíttatnak. Az igy alakított

képek az értelem elé járulnak, hogy újabb

formáltatásban részesüljenek. Az értelemben

vannak ugyanis letéve a kategóriák, (törzsök-

fogalmak) melyek által a képek logikai for-

mákat nyernek. Ezek a törzsök fogalmak:

a mennyiség, minség, viszony és mód kate-

góriái. A viszony kategóriái között van az

okság kategóriája is.

Tér és id tehát az alanyban laknak

és belle háramlanak ki a világra. Az sfo-

galmak is az alanyban laknak és k sugá-

roznak ki törvényességet a világba.

Ha az érzékiség a benyomásokat már

a tér és id formáiba bele mártotta, akkor

az elállott képeknek még az értelmi ka-

tegóriák- formáiba kell bele mártatniok és

igy származik bellük ismeret. Az észnek

feladata végre az ismereteket rendezni.

Esz alatt Kant az eszmék tehetségét

érti. Az eszmék semmi ismerettartalmat nem

adnak
;

ezek csak regidativ elvek, melyek

követelésekben, feladatokban szólnak az em-

berhez. Az érzékiség és értelem ismeret-

képen adják azt, a mi van: e két tehetsé-

get tehát Kant az elméleti ész nevezet alatt

foglalja össze. Vele szemben áll a gyakorlati

ész, mely nem nyújt semmi elméleti ismeretet,

hanem csak parancsolja, hogy mi legyen. Az

elméleti ész törvényhozó az ismeretben, a

gyakorlati ész a cselekvésben.

Az elméleti ész a tüneményes világra

irányul. Alakot visz belé a tér és id for-

mái, törvén3"ességet a kategóriák által. Az

igy alakitott és rendezett tüneményes vilá-

got természetnek kell neveznünk. Az elmé-

leti ész köre tehát a természetfogalom.

Az eszmék azonban azt követelik, a mi

a tapasztalatban nincs. k a noumenonra irá-

nyulnak. A gyakorlati ész köre tehát a sza-

badságfogalom.
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Összes ismertehetségünkuek két köre

van : a természetfogalom és a szabadságfoga^

lom; és a bölcselet e szerint két részre; az

elméletire és gyakorlatira oszlik. Két törvény-

liozás van az emberben : az értelem törvényho-

zása, mely a természetfogalom által történik és

elméleti, és az ész törvényhozása, mely a sza-

badságfogalom által történik és gyakorlati.

E két törvényhozás egymás mellett áll

fen és egymást nem háborgatja. A ter-

mészetfogalom tárgyát szemléletben nyújtja,

de nem mint magánvalót. A szabadságfoga-

lom tárgya ugyan a magánvaló, de arról

szemléletet nem nyújthat. Sem az egyik sem

a másik nem ád elméleti ismeretet a magán

valóról. Az értelem nyújt ugyan elméleti

ismeretet, de csak a tüneményrl. Az ész ugyan

a magánvalóra irányul, de csak követelni tudja,

elméletilegmegismerni nem.

íme Kant dualizmusa. A mit az elméleti

észtöl meg kellett tagadni, azzal Kant a

gyakorlati észt ajándékozta meg. Ismeretünk

a tüneményekre szoritkozik, de a magánva-

lóig nem hatol. Átadjuk tehát a magánvalót

a gyakorlati észnek, ha már nem is mint

ismeretet, de legalább mint követelést.

Ha az elméleti észt meg kellett fosztani

az isten, az erény stb. fogalmaitól. Kant

ezeket a gyakorlati észnek engedi át. Az

ész föltétlenül követeli, hogy isten legyen és

föltétlenül követeli, hogy erény legyen.

Ámde okokkal bizonyítani, hogy isten van,

az képtelenség volna. Mert az ész nem ád elmé-

leti ismereteket; hanem csak követelésekben

beszél. Ilyen követelés pedig az isten-eszme.

Látni, hogy a két törvényhozás valóban

nem háborgatja egymást. Az egyikben annak

van helye a mit tudunk, a másikban tulaj-

donképen annak, a mit hiszünk.

A két törvényhozás között végtelen ür

tátong, mert ismeretünk az egyikbl a má-

sikba át nem mehet. Az eszmék világa csak

követeléseket tartalmaz, de (mint magánva-

ló) meg nem ismerhet. És mégis az ember

cselekedetei által az eszméket akarja meg-

valósítani az érzéki világban. Kell tehát,

hogy ez az érzéki világ olyan legyen, hogy

az eszmék követeléseit magába fölvehesse.

Ez az utóbbi gondolat indítja Kantot

arra, hogy mégis átmenetet keressen a két

törvényhozás között. Ez átmenetet, mint látni

fogjuk, az eszthetika eszközli.

LAJOS SZERENCSÉJE.
Irta : Mignon.

I.

Hsöm Z-ben született.

A «jó palczok* görbe országában, a

kiket a Mikszáth Kálmán elbeszélései tettek

híressé. Ahol a Sajó kanyarog és a Mátra

kék homloka néz le a szk völgyekbe
;
ahol

a szétszórt szegényes falvakban a jólétet

csak hirböl ismerik, meg ha a plébános ur

ajtaján nyitnak be; ahol az adószed meg a

jégverés egy évben sem marad el
;

hol a

«bágyi patak» vize visszafelé íoly; hol —
egy lankás dombháton hsünk dédatyáinak

si fészke közlekedik egy keskeny ösvényen

az uraság bükk- és magyal fáival . . .

Szép nyári délután van. Tekintetes Bállá

Ignácz uram kiült a háza elé, hol a nap

hevét terebélyes hársfa szri meg elvisel-

hetvé.

A levelek és a fehéres virágok ers

illata összevegyül a tekintetes ur szzdohá-

nyának füstkarikáival, melyek alkalmasak a

szúnyogok ostrom-oszlopának távoltartására.

A szomszéd füzesben lecsapoltak egy holt-

patak ágyat, innen a veszedelmes szom-

szédság.

A ház eltt egy-két ételt viv fehércseléd

halad el, alázatos «dicsértessékkel» köszönve,

a mire, nagy csodálatukra, ez egyszer nem

következék a szokásos « mindörökké*.

Az ntcza végébe torkolt a szélesen kí-

gyózó országút, a kiégett rétek közt, mint

a palócz asszonynak a napra kiteregetett uj

vásznai.

Az országút mellé épített vendégl czi-

merének kopott aranyozása meg-megragyo-

gott a sugarakban, mig a potrohos vendégls

kiállott s kezével szeme fölé ernyt képezve

nézett a távolba
;

de vendég nem mutat-

kozott.

Egy rongyos kis parasztlányka csomó

ludat hajtott keresztül az utón, s gágogásuk,

mely a kapitóliumot mentette meg, most

nagy boszuságot okozott a sütkérez tekin-

tetes urnák. Vannak képviselk, kik e tör-

ténelmi példában vakon hisznek
;

innét a

hosszadalmas felirati- s budget-viták.

A hárs virágos ágait hajlongató szell

eszébe juttatta Bállá Ignácz uramnak az

kedves életepárját, ki dagadó vánkosok közt

ama virágoknál kedvesebben feküdt.
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A tekintetes uron rendkívüli lélekállapot

nyomai észlelhetk.

Mikor egy házban lótnak-fntnak, sürög-

nek, bizonyos nyugtalan árnyvetödések ve-

hetk ki a megvilágított ablakon keresztül.

A lélek izgatott hullámzásai múló zavart

kölcsönöznek szemünk tekintetének.

Néha, ha az udvarból bármi zaj hallat-

szék, oda fordította teljes figyelmét; majd

ismét az országút felé fordult arczczal és a

szürkés por-gomolyból kibontakozó taliga

síphangja látszék t elfoglalni.

Az országút fell a mai postát várta,

mert a hazát vész környezé, s annak sorsa

aggodalommal töltötte el a jó honfiak szivét.

A napi-lapok kapósakká lettek, mint a napi

események h krónikái.

A Kossuth vezérczikkei a szikra sze-

repét játszották, mely a szivekben lerakott

aknákat robbantja fel.

Csodálatosan tudta eltalálni a nagy jel-

szavakat, s a szikla súlyával és erejével ha-

tottak azok.

Politikai láz ragadta magával a fejeket,

s a vidéken megváltó gyanánt üdvözöltetett

a posta-síp, mely hozza a legújabb híreket.

Politizáltak a magánházakban, a temp-

lomban, a vendéglkben, és a kovácsok m-
helye eltt, hol, midn a szürkületben egy-

egy lovat patkoltak, elre nyújtott nyakkal,

aggódó megdöbbenéssel néztek a nyugvó na-

pot követ északfény véres körvonalaiba,

mig a mhelyben a vert vas izzó sziporkái

repkedtek szét.

Összedugták fejüket a helység vénei

;

háború lesz.

A kétkerek szekér-alkotmány egy zök-

kenéssel megállt, s tekintetes Bállá Ignácz

uram kéjjel futott át a nagy beszéden, a mit

Kossuth a 200,000 ujoncz megajánlása érde-

kében tartott. Azt hitte, hogy litereibe vil-

lámok szabadultak és az idk lelke szállt

szivébe.

Szinte kiegyenesedett és karjaival ért-

hetetlenül hadonászott; majd az ujságlapot

összegöngyölve, azzal, mint valami rettenetes

fegyverrel fenyegette meg a négy világ-

tájat.

Az öreg hársfa, melynek kérgébe mint

kicsi kis gyerek vágta be nevét — nagy-

atyja; melynek árnya apja homlokáról szik-

kasztotta a megyegyülések verejtékeit; mely-

nek tövében az szerelmi vallomása hang-

zott el .... csendes derültséggel himbálta

virágos ágait és csodálkozni látszott a bo-

hókás felhevülésen
;

zöld levelei tisztán raj-

zolódtak bele a nyári atmoszférába, nem is-

merve ama romboló ellentéteket, melyek a

föld gyermekét bántják itt alant.

Az iitcza-ajtó sebesen megnyílt, s id-
vásott, zápor-mosott keretében egy cseléd

gondtalan arcza jelent meg.

— Tekintetes uram — kiáltá lelken-

dezve — fiú.

Bállá Ignácz diadalmasan lobogtatá a

a meglehetsen összegyrt hírlapot, s csak

ennyit felelt;

— Lajos lesz, Lajos lesz.

így született meg a mi hsünk, az ur-

nák 1848-ik évében, s igy kapta a kereszt-

ségben a jólhangzó Lajos nevet.

Mieltt tovább mennénk élete folyásában,

az igazság kedvéért kijelentjük, hogy har-

cziasságának épen semmi jelét nem adta; s

még sírása is oly zajtalan volt, mint az a

járás-kelés, a melylyel Bállá Ignácz uram az

kis feleségének a betegágya körül szaka-

datlanul settenkedett.

A keresztelés nagy ünnepélyességek kö-

zött ment végbe, s a helység kántora fel-

köszöntjében anyját a kinyílt rózsához ha-

sonlította, mely egy szirmát már elhullajtá.

De — folytatá — a rózsának még számtalan

szirma vagyon.

Adja Isten, hogy még biben .... Ám
Bállá urambátyám egy kétségbeesett tekin-

tete megfagyasztá ajkán a szót.

Talán a ki nem mondott áldás eredmé-

nyezé, de tény, hogy Lajoska volt az egyet-

len trónörökös, s igényeit semmi más test-

vérke nem háborgatá.

II.

Lajoska nölni kezdett.

Hat éves koráig csak két emléke volt,

mely természetének rendíthetetlen flegmáját

bizonyította.

Egyszer ugyanis, valami odatévedt szik-

rától bölcsje függönykéje lángba borult. A
cseléd az ers füstszagra besietett, s kétség-

beesetten tépte le az ég részeket. A kis

Lajos szke teje minden rémület nélkül gyö-

nyörködött az öt körülfolyó lángok fényében,

s két kis piros kezével örvendezve kapkodott

utána. Semmi baja sem történt.

Máskor meg az ügyetlen cseléd, mikor
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az ablakból, kifent bajuszu bakája után pil-

lantana, leejté öt fejjel a földre. A kis poronty

csendesen sirdogált, s azonnal megvigaszta-

lódott, mihelyt a dajka az ablakba be-bepis-

logó katona fényes csákó-sasára figyelmezteté

:

— Csecse katona bácsi . . .

Lajoska könnyei felszáradtak, de attól a

naptól halála napjáig kissé botnyelvii s nehéz

felfogású maradt.

Hat éves korában iskolába került, s ked-

vencze lett a falu papjának, a ki különös

kitüntetésképen «minisztrálójának® fogadta,

s vajas-kiflivel, omlós pogácsával sokszor meg-

vendégelte.

— Pap csak akkor légy fiacskám —
szokta mondani — ha szived-lelked paran-

csolja.

Lajoska jól érezte magát a tágas, ké-

nyelmes szobákban, hol szent képek néztek

rá a falakról, s szépen faragott feszületek

;

hol vastag sznyegek halkiták meg lépteit

;

honnét dús gyümölcsösbe láthatott a szem, s

a patak sárga fövényes partjára, hol mosó

parasztasszonyok sulyka villogott, s hol a

járásbiró ur hosszú alakja türelmesen leste,

mig bevetett horgára hal kerül.

A nyugalom e képe s a plébános sz
feje eltörülhetetlenül bevésdtek emlékeze-

tébe, s ö egész életében osztozott a gr. Ap-

ponyi derült klerikalizmusában.

Kiváló kedvét lelte a harangozásban is,

s gyakran pénzzel vagy nyalánkságokkal

birta rá a templom-szolga vásott fiait, hogy

pár perezre húzhassa a « Mihályt®, mely-

nek hatalmas ércznyelve csak ünnepeken s

nagyobbszerü temetéseknél szólalt meg. Alat-

tuk az emberek csak mint fekete pontok

nyüzsögtek
;
mint szétdölt hangyaboly, olyan-

nak látszott a helység
;
az utak pókháló szá-

lainak
;
a csomókba rakott széna-kazlak apró

pipáknak, melyekbl a táj felett elfutó nyári

permeteg után, a nap sugarainak hatása alatt,

ködszerü párák emelkedtek; a rétek felett

is mint megtépett fátyol hullámzott e szür-

keség, mig a « fokhegy » barna hátán az al-

konyuló nap rózsás homloka feküdt, s a

sugarak a szemközti felhk szélein mint óriás

kerékküllök vetdtek át a láthatár másik

végéig.

A harang zúgása megkábitotta
;

lábai

alatt reszketett a padló
;
a csúcsíves ablakok

résein feltolongó szél üditöleg simult végig

nekipirult arczán s izzadt nyakán, s a fész-

kükbl kizavart verebek nyugtalanul repked-

tek ide-oda.

Aztán mikor a rozzant lépcskön lefelé

mentek, a sötét miatt tapogatódzva, eszébe

jutottak mind azok a kisértet- históriák, ami-

ket dajkája a harangozóról beszélt, kinek

éjjeli 12 órakor kellett feljárni a toronyba.

Azt hitte, hogy valamelyik fülkébl elébe

toppan egy hazajáró halott, s a szétfutó egér

neszére reszketés fogta el. A fehér oltárterit

láttára behunyta a szemeit, s a hozzá ér
hideg falról szentül hitte, hogy a kisértet ujjai.

Kilencz éves korában az atyja a megye

székhelyére adta «felsbb kiképzés® végett.

A fiúcskának nem volt éles elméje, st igen

nehezen tanult, de azért tanárai szerették

csendessége s komolysága miatt. Soha sem

került a «clamantesek» rosszhirü papir-szele-

tére, soha sem volt bezárva, a tilalmak kor-

látáit soha sem lépte át; a misérl egyszer

sem hiányzott, s a tanár uraknak tavaszszal

ibolyával, késbb orgonavirággal, majd szikla-

rózsákkal kedveskedett.

Egyetlen ellensége a számtan volt,

melyet ö bamba szivecskéjéböl kitelhetöleg

gylölt. Az egyszer-egygyel aligha volt tisz-

tában, s a Carnot tantételének levezetése

eltte az ördög incselkedésének tetszett, s

Macaulai-val meg volt gyzdve, hogy ez az

elme-szabadságának megnyomoritója.

Kétségbeesett önmegadással ment ki a

táblához, s nem volt eset, hogy a feladott

példát folytatni vagy bevégezni tudta volna.

A halálra Ítéltek fásultságával nézett a

számsorok határtalan szövevényeire, s a tisz-

titó-helyet a háromszögtan tételei megoldá-

sának képzelé.

A házi-gazdája annyira ismerte eme gyön-

géjét, hogy midn egy Ízben tudakolná valaki,

mivel foglalkozik Lajos, nem annyira szelle-

mesen, mint találóan azt felelte;

— Gylöli a zsidókat — számol.

Kétségtelen ebbl, hogy Lajosunk, ha

ekkor jelentek volna meg Istóczy ur elmés,

ragyogó röpiratai, a legmerevebb antiszemi-

tává növi ki magát
;

s mint képviselházi

tag ellene szavaz a kormány javaslatának,

az egy szál «nyulbörös» felsházi méltóságos

ur végett.

Hetedik iskolás korában egy hatásaiban

kiszámithatatlan dolog történt vele, mely

talán oly elfeledhetlen pontot képez életében,

mint Marengó csata-ágyúi Napóleon nagy pá
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lyáján, s a doni kozákok lándzsa hegyei a

forradalmi események történetében.

Fázós szi délután volt. Lajos pár iskola-

társával a hatvaninak nevezett temet sir-

keresztjei között bolyongott.

A czyprusok ágai meggyérültek, s az

akáczok, a tudós szobájában felállitott csont-

vázakhoz hasonlólag figyelmeztettek az el-

múlásra.

Pár nap választott el halottak napjától,

mikor e behorpadt sirokat kiegyengeti s mé-

csekkel rakja körül a kegyelet
;
a fehér már-

ványkövekhez gyászfátyolos fejek támaszkod-

nak, s meggynjtott szines viaszgyertyácskák-

nál szegényes, beteges alakok imádkoznak

azokért, a kik már nem hallják a földi zajt,

s nem kérnek kenyeret.

Mint a holt szájon megfagyott mosoly,

oly elbusitólag állandó derengés pihent a

vidéken, s a hegyek ormát letakarta már az

sz nedves köd-kezével s a temet-szélen,

megannyi piros szemecske, látszott a « csipke*.

Szemközt fiatalainkkal jött, mint nap a

holdtól, egy vaskos cselédtl követve. Bibi,

a gymuázinmi heted és nyolczad iskolások

ébred szivének vonzalom-tárgya, szoknyács-

káját a nedves f miatt kissé felfogva, fekete

szemébl villámokat lövelve, mig virágszár-

boz annyira hasonló karcsú nyakának pirja

elárulta, hogy a rá irányzott szeniiitegek

gyilkos kereszttüzét észrevette.

Lajosunk szelid, álmodozó, félénk ter-

mészet lévén, élelmesebb társai örökös guny-

jának szolgált czéltáblaként, kik most is es-

küdöztek, hogy hsöm, ki Bibit nem ösmerte

személyesen, nem merné neki magát valami

uton-módon bemutatni.

Ki tudja, hogy történt? valami pajkos

démon percznyi fénye villant e leikébe?

Vagy egy erszakosabb vértolulás okozta;

ám annyi tény, (Bibitl magától hallottam)

hogy Lajos a következképen cselekedett:

Lenézett a fbe, hol örvendetes meg-

lepetésére egy fél keztyüt talált, mely öröm

a legmélységesebb fájdalomba csapott át, mi-

kor annak szörny méreteit s ko])ottságát észre-

vette.

Nála szokatlan találékonysággal gön-

gyölgette azt kicsinyre össze, s határozott

léptekkel a lányka felé tartott.

(Folyt, köv.)

SZEGÉNY ÁLDOZATOK . .

.

Szegény áldozatok, öngyilkosok, holtak.

Kik a rosszal harczra kelni gyöngék voltak,

Vagy csak egytigyüek, akik biztak, hittek,

S e miatt a siiba gyalázatot vittek,

Aludjatok békén !

Középkor a mai, ököljognak kora.

Regéli agyonltt martyroknak sora,

Regélik, akiket hwrczoltak csatába —
Szép, fiatal élet reggelén . . . halálba!

Aludjatok békén !

Középkor a mai, a gyönge elesik,

A tudás titkait csak azért keresik:

Legyen haszonná, vagy fegyver gyöngék ellen,

Az ököljog ell hátrál meg a szellem!

Aludjanak békén !

Mit beszélnek azok, kiknek szive törve,

Elmenekülnek egy sötét sirgödörbe.

Mit beszélnek azok, ott lenn az Istennek ?

Mirl álmodnak, kik oda lenn pihennek?

Aludjanak békén!

TúenTcilencz század ment el fejünk felett

S éretlen gyermekek mégis az emberek

!

Tizenkilencz század s nem lehet — óh! szégyen! —
Hogy a gyönge bizton, nyugalomban éljen

!

Aludjanak békén

!

Szegény áldozatok, öngyilkosok, holtak.

Kik a rosszal harczra kelni gyávák voltak.

Kiket nem segitett er, ers törvény.

Elsöpörte az ár, elnyelte az örvény

:

Aludjanak békén !

Gáspár Imre.

ARANY JÁNOS
LELKI BETEGEIRL.

Irta : Dr. Jancsó Benedek.

(Folyt.)

Az egész költeményen át a legnagyobb

mvészettel, a legbiztosabb számítással van

elkészítve Edvárd király lelke e szörny

visiókra. A leigázott waleszí tartomány néma-

sága, a nemes urak gyanús liallgatása, a

bárdok szenvedélyes átkai; az ötszáz máglya

lobogó lángjától pirosló alkonyat, mind meg

annyi tényez a lélek ez iszonyú kínos har-

czához. És a költ finom tapintattal áll meg

e lélekállapot tetpontján, mert e visiók után

csak egy lelkileg teljesen elnyomorodott em-

ber állana elttünk, mig igy a tragikailag

fenséges legmegrázóbb jeleneteinek egyikével

végzdik a mesterileg rajzolt küzdelem.

Arany .Jánosnak három balladája vau,
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ipelyben a visió a kísértetiesbe megy át. A
ballada egyáltalában nem szokott irtózni a

kísértetiestl; hiszen a ballada egyik fsa-

játsága a csodás és a rejtelmes. A kísérte-

ties pedig a csodásnak, a rejtelmesnek leg-

felsbb foka. A tragoediában a kísértetiesnek

nem igen van helye s azért Shaksperet ki-

véve szerencsével más költ nem is igen

alkalmazta. Voltaire megkisérlette ugyan

Semiramisában, de mint Lessing kimutatta,

teljesen kudarczot vallott, mennyiben a

kisértetet hibás lélektani felfogással akként

alkalmazta, hogy mindenki lássa, holott a

lélektani korrektség azt követelte volna, hogy

más ne lássa, mint az, a kinek lázgyötörte

agyveleje szülte. Hamlet apját nem látja

más, csak Hamlet és Banqno szellemét is csak

Macbeth.

A ballada már nem ilyen szigorít a

kísérteties alkalmazásában. Itt több szabad-

ságot találunk s Arany János is nagyobb

szabadsággal alkalmazza, mintha véletlenül

tragoedia iró lett volna. De ez a szabadság

Arany Jánost még sem csábítja arra hogy

csupán csakis a kísérteties kedvéért lélek-

tani szempontból valótlanságot mondjon
;
st

ellenkezleg, az a mód, melylyel balladáiban

a kísérteties elemet felhasználja, a legszigo-

rúbb mértékben megfelel a lélektan követel-

ményeinek.

Legnagyobb mértékben van használva

ez a kísérteties a «Bor vitéz » czimü balladá-

ban. A «Bor vitéz® czimü ballada egyik válto-

zata a sirontul is tartó szerelem régi, de

azért örökké uj történetének. Bor vitéz és

egy leány szeretik egymást. Bor vitéz azon-

ban elmegy messze földre, talán épen a szent

földre harczolni és nem tér többé vissza.

Elesik a harczban, de azért kedvese folyto-

nosan várja vissza, mint Bürger Lenoreja

Vilmost, vagy a skót ballada Margitja Wil-

liet. A leányt apja férjhez erlteti
;
a leány

pedig h akar maradni elesett lovagjához.

És ilyenkor mi szokott történni, nem-

csak a regényben, a drámában és a balladá-

ban, hanem a közönséges életben is? A lány

halálra gondol. így gondol Bor vitéz ked-

vese is a halálra. A halál e természetellenes

vágya s e visszás irtózat az élettl szülik

kölcsönös hatásképen a kísértetiest. A lány

lelki világa szerte van dúlva, a lelki élet

harmóniája meg van bomolva s igy nagyon

természetes, hogy mikor megszökik az eskü

elöl s útja az erdn viszi keresztül, visiói

a kísértetiesig fajulnak. Arany János azon-

ban nemcsak a katasztrófa e bels körülmé-

nyeit készíti igy el, hanem a külsket is.

Bor vitéz és jegyese a romantikus kor szü-

löttei. Minden félhomályba, rejtelmes színbe

van e költeményben burkolva. Ködbe vész a

napsugára. — Vakhomály ül bérczen-völgyön.

Hs szél zörrent puszta fákat. Zug az erd

éjji órán. Bagoly si a bérezi fok közt— mind

oly küls körülmények, melyek hivatva van-

nak a praediszponált lelket elkészíteni a

visiókra.

A mint beér éji órán az erdbe az eskü

ell szök leány, káprázatai egyszerre ert

vesznek lelkén. Megjelen eltte kedvese, s

hallja a mint suttogja az erd csendjében a

a várva várt szavakat: Jöttem érted. Né-

pesebb lesz a vad tájék; az árnyék, mit a

himbálózó ta ága ejt, a nászkiséret egy-egy

tagjává lesz; a levél suttogása, a haraszt

zizzenése az exaltált leány lelkében a kisé-

ret nászdalává változik, s az rület hevével

susogja

:

Elesett hs, puszta árnyék.

Édes mátkám vigy magaddal.

A mátka feleli : Esküvre ! úgy Ígérted.

Alig mondotta ki az elesett hs a bol-

dogító szót, a leány képzelmében a romban

álló kápolna régi fényét visszakapja. A kar

megzendül, az oltár elkészül s

Disz ruhában elhunyt papja

Szól az eskü : kéz kezet fog.

Szól az eskü : kéz kezet fog.

Szép menyasszony szine halvány.

A kísérteties esküv megtörtént s a

leányt, ki a velejáró izgalmakat átélte, a

boldogító perez pillanatában öröme megöli.

Az örömünuep a valóságban gyászra fordult,

melyhez csak a környez természet zord-

sága illik.

Kün az erd mély árnyat hány.

Bagoly sí a bérezi fok közt.

Hogy a túlságos öröm, vagy fájdalom

nagy izgalmai valakit megölhetnek, azt a

tapasztalat bizonyítja. Bor vitéz kedvesének

halála pedig a költ által az elzményekben

kifejtett okoknál fogva lélektanilag a leg-

természetesebben igazolt; a valóságnak, a

mvészeti és lélektani realitásnak tökélete-

sen megfelel.
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A második, melyben a kísérteties elem
hasonlóképen a lelki élet megbomlásával van
kapcsolatosan feltüntetve, az «Árva fiu» czi

mü ballada. Mig «Bor vitéz » -ben a költ
síron túl is él szerelem tragikus sorsát

rajzolja, addig az «Arva fiu»-ban a szüli
szeretet síron túl való hatását dicsíti. E
tárgy a népköltészetnek ép úgy kiválóan
kedves tárgya volt minden idben, mint a
Bor vitéz tartalmát tev tárgy. A népkölté-
szetben rendszerint az anya jár fel siijából

a szívtelen mostoha keze alatt szenved g}'er-

mek vigasztalására, mig Arany e balladájá-

ban az apa kél ki sírjából, hogy megvédje
fiát és megbüntesse a kötelességérl megfe-
ledkezett feleséget és a szívtelen anyát.

Az árva fiút édes anyja szeretje ked-
véért elhanyagolja; st veri, üldözi. Este
van, a gonosz asszon}' kedvesével a szobá-
ban mulat; lobogó tüzet gyújt, s annál csö-

röge fánkot süt. A fiút pedig kizárja a szo-

bából s a fiú ott sirdogál az ablak alatt

künn a nedves éjszakában. A csöröge fánk
kedves étele minden gyermeknek. A fin nem-
csak éhes, hanem tudja is, hogy an3’ja oda
benn csöröge fánkot süt. Kéri : ereszsze be.

De a gonosz asszony nem ereszti. A fin künn
marad, fázik, és éhes, azután meg sötét van

;

a sötétségtl pedig rendszerint félni szokott
a g}’ermek. A g5'ermeken a képzelet ereje

feltétlenül uralkodik s mig világos nappal
káprázatait, szeme csalódásait egy vág}’ más
módon megtudja igazítani; addig a sötétben
erre vonatkozóan minden feltétel hián}'^zik.

Az árnyék határozatlan körvonalához tapadt
fantáziája s a sötétségben a kiterjedés nélkül
valónak s mégis végtelennek látszó tér a
Ivözépponti érzéksikok ingerlékenj'sége föl}’-

Tán megnépesül a képzelet visiószerü alak-

jaival. Ez alatt a szobában a gyertya elalszik

s az ablakon átsürüdö világosság, mel}’ eddig
a sötét háttérbl mindegyre eltör fantasz-

tikus árnyakat leküzdötte, megsznik. A fin

sötétben marad. A háttérbl egy fehér lepe-

ds alakot lát felemelkedni, melyben apjára

ismer. Ijedten kiált fél:

Anyám, anyám az isten szent nevére, nevére!

Amott jön az édes apám fehérbe.

Az édes apa említésére kimegy az asz-

szony, hogy megfenyítse nyugtalankodó fiát

az e czélra elkészített vizes kötéllel. De a

szerencsétlen asszony nemcsak a vizes köte-

let viszi kezében, hanem szivében a bntuda-

tot s a férje meggyalázott emléke miatt való

félelmet is, azt a kínzó, mardosó kígyót,

melynek csípését a bnös élvezet legnagyobb

mámorában is érzi. S a mint veri fiát, egy-

szerre csak meglátja maga eltt elhunyt

férjének fehérlepeds alakját, mint Hamlet

lelki szemében apját. A kisértet megszólal:

Ne bántsd, ne bántsd gonosz ríngyó az árvát az árvát

!

Te ölted meg, te adod meg az árát.

Temetben csendes az én házam

;

Jobb neki ott én velem egy házban.

Oda viszem karon fogva magammal, magammal:

Ne bánjon igy senki az én fiammal

!

A sírontuli hang kemény szavára meg-

fagy erében a vér s a mint megpillantja

összerogyott fiát, rémülete az iszon5'’atos káp-

rázat hatása alatt kétségbeeséssé válva egy-

szerre megrjíti s úgy a hogy van, öltözet-

lenül egy ingben elszalad.

S ifiasszony elszalad egy ingben

;

Ismeri t a faluban minden.

Körül, körül csatangol a temetn, temetn.

Szegényt, szegényt szánd meg uram, teremtm

Futó bolond lesz, félig öltözetlenül csa-

tangol, mint Shaksperenél Lear, ki a III.

felvonás 4. jelenetében « Félre ezen toldalé-

kokkal! Jertek, gomboljatok ki», felkiáltás-

sal kezd vetközödni. Egyáltalán ismeretes

dolog, hogy az örültek betegségük egy bizo-

nyos stádiumában nem szokták magokon

megtrni a ruhát. Ez rendesen a kitörés, a

roham stádiuma Viszont ismeretes a csende-

sebb rültségben szenvedk némelyikének az

a szokása is, melynélfogva mindennem ruha-

darabot magára aggat, úgy hogy teste való-

ságos tára a különböz egymással semmi

tekintetbe össze nem függ ruhadaraboknak.

A harmadik e nem ballada az « Éj féli

párbaj ». Bende vitéz lakodalmát lakja; de

menyasszonyához nem igazi utón jutott

;

vetélytársát nem lovagias párbajban ölte meg,

hanem a lovagiasság szabályainak kijátszá-

sával orozva, szolgái segítségével. A bntu-

dat mardossa szivét. A lakodalom kéje, a

táncz, a zene sip, dob, tárogató, rézkürt rival-

gása nem bírja elnyomni a lelkiismeret vá-

doló szózatát. Es mikor men}'asszonya keblén

elszendei'edve, a nem igazul szerzett boldog-

ság álmát aludná, figyelmezteti a bntudat,

hogy bitorló, hogy alávaló bnös.
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Néma sötét már az egész kastély,

S im lovag All ágyok eltt,

Talpig aczél : ismeri t.

Ellenfele Robogány jelent meg s kéri

számon elrablóit kincsét. A jogczim gáládul
volt megszerezve, hát szerezze meg Bende
újból, most mikor nem remélhet szolga had-

ban. A visió becsalja a szerelemtl mámoros,
de a bntudattól kizött férfiút a fegyveres
házba, hogy viaskodjék kérlelhetlen ellenfe-

lével. Viaskodik, inig csak kimerültén le nem
rogyik. A viadal iszonyú volt; egész testé-

ban megrendül Bende másnap, ha rágondol.

Tudja, hogy Robogány csak felhevült agyá-
nak volt szülötte. Igyekszik minden áron
megszabadulni tle. S e törekvés közös saját-

sága az rülteknek, hiszen tudjuk, hogy a
betegség els stádiumában, st késbb is,

minden rült fél rültségének gondolatától.

A raegtébolyodástól való félelmét Lear is

többször kifejezi. így például, mikor Gonerilt
elhagyva Reganhoz készül.

Irgalmas ég, ne bagyj megtébolyoclnom

!

Eszméletem ne vedd el, nem szeretnék

Megtébolyodni.

Leisza magát a sárga földig. Azt gon-
dolja, hogy bntudatát borba íülaszthatja. Ez
is érdekes lélektani mefigyelés, hiszen tudjuk,

hogy az emberek gyöngébbjei közönségesen
a kancsóhoz szoktak folyamodni vigaszta-

lásért lelkimegpróbáltatásaik között. De hasz-

talan részegedik meg. Mikor eljön az óra,

Robogány újra eláll:

«Bende riad s mint a halál józans.

Tudjuk, hogy az idegek elkábulása

melyet a szesz okoz, azonnal megsznik,
mihelyt egy hatalmasabb inger-áram lepi

nie. így józanodik ki a katona az els ág3ui-

dörrenésre, vagy Cassio, mikor a dulakodás

zajára vezére, Othello kijön ágyasházából.

Bende kijózanul s viaskodik képzelt ellenfe-

lével, ma is mint tegnap. Másnap ismétldik

iijból a jelenet, csakhogy akkor már:

Bende vitéz szemei szikrázva,

Rohan ismét a fegyveres házba.

Rettenetes, a mit lát az rség

;

Urok rjöng, kivont karddal

Levegbe szúr és vagdal

:

Küzülök is hármat leölt, mig 1 ebirák, gyzék.

56Í*

Föld alatti kamarában lánczon.

Bende üvölt, viaskodik, tánczol.

Bendén kitört az rültség legiszonyúbb

neme: a dühöng rjöngés. Ezután egy perezre

se tud lecsillapulni, hiszen hogy is tudna,

mikor a középkori gyógyitásmód : a láncz és

a földalatti sötét kamara még növelik baját.

A költ itt egy pár szóval igen plasztikusan

rajzolja a régibb kornak az örültek iránt

tanusitott brutális eljárását, mert ez idben

az rültekkel kivétel nélkül kegyetlenül bán-

tak, azt hive, hogy a gonosz lélek szállta

meg. Az rültekkel való humánus bánásmód

a jelenkor tudományának eredménye s azóta

kezddik, mióta a tudományos alapra fekte-

tett lélektan bebizonyította, hogy az rült-

ségben nincs semmi természetfölötti, hogy ez

is akként gyógyítható, mint a többi testi

okból származó betegség.

Az rültségnek egyik igen figyelemre

méltó nyilvánulatával találkozunk a «tetemre-

hivás»-ban. Itt az rültségnek oka nem bn,

hanem csak egy véletlen szeszély okozta

tévedés, vagy helyesebben szólva hiba.

Bárczi Bent halva találták hosszú hegyes

trrel ifjú szivében. Atyja hazaviteti, kas-

télyában kiteritteti. Pecsétes Írásával aztán

tetemre hivat mindenkit, kit szemre vesz

ölyvként sanda gyanú. A tetemrehivás jele-

netében, melyepa költ rajzol, sok van, mi

ünnepélyessége mellett is megdöbbent, féle-

lem, st iszonyatkelt. Már az atya engesz-

telhetetlen haragja is, melylyel keresi a gyil-

kost, bárha pecsétje váddal a saját szivéig

is ér, képes magában megfélemliteni a lel-

ket. Jön mindenki, ki csak ismerte, jó barát-

ja!, ellenségei, ha voltak, an}"ja, hajadon

húga. De hasztalan, meri. «Marad a tört vér :

a fekete folt».

Végre el kell jönnie titkos arájának, a

szép Kund Abigélnek is. .Jön s a mint meglátja

a fekete posztóval bevont teremben a sárga

fény viaszgyertyáktól környezett ravatalon

vértl élboritott halvánj" arczu kedvesét moz-

dulatlanul feküdni, lelkében a katasztrófa

rögtönösen kitör. E katasztrófa keletkezését

és lefolyását Arany igazi kórtani szabatos-

sággal rajzolja. Orvosnak vagy pszichiatrá-

nak is igazi becsületére válnék a betegség

pathologikus tüneteinek következ rajza:

Jön. szeme villan, s tapad a trre

;

Arcza szobor lesz. lába gyökér
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Könnye se perdül, jajja se hallik,

Csak odakap, hol fészkel az agy:

Iszonyú az, a mi oda nyilallik.

Döbbenet által a szív ere fagy.

Pathologiai szabatosság tekintetében

Arany e helyéhez, csak Shakspere ama helyét

hasonlíthatjuk, melyben az arzenikummal

megmérgezett János király fájdalmairól pa-

naszkodik.

Oly rekkenö nyár dúlja keblemet,

Hogy a belem mind porrá röli . .

.

S nem hívja senki a telet nekem.

Hogy számba dugná jégcsap ujjait

;

Se országom minden folyóvizét

Ég szivemre nem vezérlitek

:

Se éjszakot nem kéri senki, hogy

Csókolja fúvó széllel kérges ajkam

S hs enyhet adjon.

A pörosztó bnösnek nyilvánítja. De

kétszer is kell mondani, hogy bnös, mig

feleszmél s öntudatra ébred. Egy perezre

magához tér . . . Beáll a lucidum intervallum

s elmondja, miként történt az eset
;
mikor

oda ér, hol átadja a tört e szavakkal: «Nosza

hát !» egyszerre vége lesz a nyugalomnak,

az rjöngés fokozott ervel tör ki

:

S vadul a sebbl a trt kiragadja.

Szeme szokatlan lángot lövell.

ügy látszik, mintha a dühöng rület

szállta volna meg. De egyszerre csak meg-

villan agyában, hogy a szerencsétlenség csak

tévedés s nem bn következébe volt. A tra-

gikus eredmény oka tulajdonképen kicsiny-

ség. Az rjöngés fájdalmába a komikum egy

villanása csillan bele s e sajátságos érzelmet

a költ következ szavai jelzik

:

Kaczag és sir, fennvillogtatja

S vércse visongással rohan el.

Az Úgy nevezett vig rület egy neme

szállja meg. Az rültek lelki állapotában az

átmenetek, a változatok gyakran rendkívüli

ellentétet mutatnak, s ezért a tapasztalat

megczáfolja Locke amaz állítását, mely sze-

rint az rültek helyesen okoskodnak, csak-

hogy hibás elzmények alapján téves ered-

ménynyel s Maudsleynek ad igazat, ki

kimutatta, hogy képtelen elzmények alapján

akárhányszor helytelenül okoskodnak.

Odakinn lefut a nyiit utcza során,

Tánczolni, dalolni se szégyell,

Dala vig.

Egyszer volt egy leány.

Ki csak úgy játszott a legénynyel.

Mint a macska szokott az egérrel.

36. SZÁM

Emlékszem, egy kritikában a lány e

sületlen dalát megróva találtam. E dal azon-

ban nem sületlen, hanem a legjellemzbb

azon szavak között, melyet a költ egy épen

most megörült leány szájába adhatott. E
szavakban épen olyan mély vonatkozás rej-

lik magái’a a leány tragikumára nézve, mint

Shakspere «Téli regéjé»-ben a kis Mamilius

következ szavaiban:

Hol, hol nem volt, volt egy ember . .

.

A temetn lakott . . . Halkan beszélek,

A tücskök meg ne hallják.

vagy Ophelia dala:

Holnap szent Bálint napja lesz

Mindjárt reggel korán, stb.

Az rültség kifejldésének és lefolyásá-

nak legrészletesebb rajzát Arany balladái

közt «Agnes asszony»-ban találjuk. Arany

Ágnes asszonya e tekintetben épen annyi,

mint Shaksperenél Lear király. A min rajza

a tragoediában Shakspere Learje az rült-

ségnek, épen olyan a balladában Arany Ágnes

asszonya,
(Vége köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monniertl.

A «Kerek asztal* kávéház Tramontban.

Kis város, hol az elválás sidktl meg van

engedve. Soh’se keresd Francziaország tér-

képén — úgy sem fogod megtalálni. Tiszta,

tisztességes, jól kezelt kávéház: ide jár a

kormányzóság egy-egy italra. A tekeasztal a

pénztár közelében van, hol izmos, kifogás-

talan erkölcs fiatal leány trónol; a pinezér

neve Gyula; — a törzsvendégek csak Bibi-

nek hívják. A tulajdonképeni kerek asztal-

nál, mely a terem közepét foglalja el, napról-

napra 6-tól 7-ig, a hivatalos órák után, ebéd

eltt nagyon különféle állású s foglalkozású

emberek szoktak találkozni: városi tanács-

nokok, tanárok, mvészek, egy orvos, egy

rnagy, egy ügyvéd, egy hirlaptudósitó, egy

moralista, st egy fodrász is, a ki szereti

magát Figarónak neveztetni. Az összejöve-

teleknél rendesen elnököt választanak. Ab-

ban az idben, mikor történetünk kezddik,

az elnök egy ötvenes « fiatal ember* volt.

KOSZORÚ
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mindennel elégedetlen, de harag, epe nélkül,

szeretetreméltó embergyülölö, vig pesszimista.

Hséges re az 1815-iki eszméknek, A fod-

rász dühös bonapartista; voltak aztán kö-

zöttük maradiak, radikálisok, orthodoxok és

eretnekek; az rnagy folytonosan az isten

létét védelmezte, közben-közben olyanokat

káromkodván, akár egy obsitos huszár
;
a mi

a moralistát illeti, ö nagy tisztelje volt az

igaznak. Szóval a kerek asztal képviselte a

tramonti közvéleményt.

— Mi újság ? — kiáltá a laptudósitó, a

ki mint egy bomba hullott közéjük.

A tudósitó, egy hosszú lábú nyurga fiú,

a ki folyton híreket hajhászott, csak egy-egy

pillanatra jelent meg a kávéházban. «Fut-

koncz» -nak vagy még «Amerikai»-nak is ne-

vezték, mert Amerikában harczolt volt vala-

mikor.

— Forest Dániel nül veszi Frontenoy

kisasszonyt, válaszold az elnök, a tramonti

hivatalos laj)-\) 2cn a házassági hirdetéseket

böngészve.

— Nem érdekel — kiáltá az Amerikai

s eltnt.

A moralista ellenben elégtételül a fülét
|

hegyezte. Kiváncsi ember volt, mindenütt

Icarakterelcet fürkészett egy megírandó re-

génye számára.

— Kicsoda az a Forest Dániel ? —
kérdé.

— Ducommun jegyz unokaöcscse és

jegyzösegéd.

— Nem nagyon fiatal még a házas-

ságra?

— Az ember sohasem elég fiatal — a

haladás mai korában — bolondság elköve-

tésére.

Erre megindult a találgatások özöne. A
választottak asztala 62 évet adott Docom-
mun Jeremiásnak, az agglegénynek és jegy-

znek, és 23 évet Forest Dánielnek, a ntlen
jegyzsegédnek.

— Jeremiás és Dániel, két próféta! —
kiáltá az elnök ég felé fordítva szemeit.

(Az elnök nem szerette a prófétákat).
f— Es Frontenoy kisasszony? — kérdé

a moralista.

— Ah! öt nem ismerem. Neki, hála az

égnek, nincs joga a választottak asztalánál

szerepelni.

— En ismerem, mondá az ügyvéd, (ak-

kor még igen fiatal és épen nem titkolózó,

milyen késbb lett). Idegen.

— Annál rosszabb
!
(Az elnök nem bí-

zott az idegenekben).

— Anyja, de Frontenoy asszony, a leg-

jobb társaságból való özvegy, Francziaország-

ban olyan kastélyban lakott, melybl annak

idején kizték a poroszok. Ide menekült,

mint annyi mások, itt maradt a háború óta

;

eszébe sem jutott háza romjait meglátogatni.

Falun lakik és nem fogad senkit.

— Hogyan ismerkedett hát meg velük

Forest Dániel?

— Dániel legjobb barátom, — válaszold

az ügyvéd. A kollégiumon iskolatársak vol-

tunk s késbb együtt tanultuk a jogi tudo-

mányokat az egyetemen. Gyakran találkoz-

tunk, de sohasem szólott ügyeirl.

— Nagyon helyesen cselekedett. (Az

elnök nem hitt az ügyvédeknek).

— A legkülönösebb ember, a kit valaha

ismertem, apátián, anyátlan árva . . .

— Kicsoda Volt az apja?

— Olyan úri paraszt. Elvonultan élt

egy faluban és káposzta-termesztéssel foglal

kozott
;
különben jó családból való, a velen-

czei Foresták ivadéka, a ki a vallási üldö-

zések idején Tramontba menekült. Az úri

paraszt elveszté nejét, a ki Ducommun lány

volt, megölte a bánat; az akkor öt éves kis

Dániel pedig nagybátyja körmei közé ju-

tott ....
— Kegyetlen sors! — sóhajtá az elnök.

— Ismerem Ducommunt, kemény nyakú zsu-

gori. Hallottam, hogy egyszer megütötte a

guta, mikor látta, hogy gazdasszonya a czi-

kóriás bögrébe kávét tett. A szegény Dá-

nielnek vékony kosztja lehet.

— Csalódik ön. Kedves elnököm, ön e

tekintetben valóságos tramonti: mindent fe-

ketének lát . . .

— Dániel a kollégiumban, hol barátságot

kötöttünk, noha ö 2— 3 évvel fiatalabb volt,

mint én, gyakran igy szólt hozzám : « Men-

jünk a hegyre; olvassuk Plátó párbeszédeit*

vagy: « Azért vagyunk a kollégiumban, hogy

megtanuljuk az igazságot a klasszikusoktól,

kik az igaznak és jogoknak felfedezi*.

— Nem igen keresztényi dolog, —
mondá egy vén theologus, ki nagyon szere-

tett inni.

— Szép fin volt — folytatá az ügyvéd
— ers testtel, ers szellemmel; e tekintet-
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ben jóval megelzte korát. Mi, idsebbek,

jnég bimbóban voltunk, már virágjában.

De kissé ábrándos is volt. Arról ábrándozott,

hogy Velenczébe megy, honnan sei szár-

maztak és ez az ábránd lassankint rögesz-

mévé vált. E czélra vas-szorgalommal tanulta

az olasz nyelvet és a velenczei szójárást.

Mindig kitn eredménynyel vizsgázott, pedig

csak az év végén tanult vag}^ 15 napig — a többi

idt kóborlással töltötte — a hegyekben, a

tóparton. Baccalaurus lett s a fakultáson ujjal

mutattak rá: «Sic itur ad astra!»

— Es a baccalauratus után ? - kérdé

a moralista.

— Elvesztettük szemünk elöl. Én be-

léptem az akadémiába — ö haza ment, en-

gem is magával akart vinni. Elválásunkkor

szomorúan igy szólott hozzám: « Kedves paj-

tás, te tévútra jutottál. Bizonyos vagyok

benne, hogy pénzszerzésre adod magad, a mi

pedig szégyenletes dolog. Jobban szeretnék

egy barátot, mint a Dárius kincsét, jobban,

mint magát Dáriust. így beszélt Szókratész

két jó, erényes ifjút, Menexet és Lysist szem-

lélve, kik szerelék egymást. Én Lysis vol-

tam neked
;

remélem, hogy te Menexem

lész nekem. Te nem akarod
;

ez fáj. Isten

veled !»

— Tehát meghasoulottax ?

— Sokáig azt hittem
;
de egy szép na-

})on megjelent az egyetemen; megismert és

megszólitott, mint régi jó pajtását. Azonban

a javithatlan kóborlóból a legnekigyürközöt-

tebb tramonti munkás lett. Lehetetlen volt

sörházba vinni a tanulók összejöveteleire,

még a hegyekbe sem. Mondtam is magam-

ban: «Itt asszonynak kell lenni a játékban».

De hiába faggattam : néma volt, mint a hal.

Csak itt, mikor véletlenül találkoztam vele:

tett nagyon részletes vallomást. Én csupán

annyit mondok el belle, hogy a leán}^ ka-

tholikus.

— És a fiatal ember protestáns ? No
ennek rossz vége lesz.

Ezt jósolta az elnök, a ki különben a

legjobb ember volt. E pillanatban az Ame-
rikai bedugta a fejét a félig nyitott ajtón.

— Mi újság? — kérdé a kerek asztalnál.

— Nos, hogy Forest Dániel ur nül
veszi de Frontenoy kisasszonyt.

II.

JDucommun nagybácsi.

Az ügyvéd jó helyen tapogatózott, de

nem tudott mindent
;
egy kis kiegészit fel-

világositás elkerülhetlen. Forest Dániel, a

természet romlatlan gyermeke, nem állott

semmiféle férfi és semmiféle n befolyása

alatt. Atyja és anyja, kiket alig ismert, ko-

rán elhagyták. Ducommun nagybátyja pedig

hogyan tirdott volna egy ifjú lélekre befo-

lyást gyakorolni? Hiszen agglegény és jegyz
volt : két szomorú foglalkozás. A gyermekek

a vidám embereket szeretik. A kinek az

életben nincsenek komoly gondjai, rögesz-

rrrével pótolja. Ducommunnek volt egy min-

denek fölött ur-algó rögeszméje : a pénzgyüj-

tés. Ezt aztán nem mindennapi észszel és

ügyességgel ápolta. Szükségleteit leszállítani,

életmódját egyszersíteni : ezt tartotta ö els

kötelességének. Ezért is irodáját olyan ház-

ban rendezte be, melynek két kapuja volt

;

az egyik utczára nyílt, a másik a tó part-

jára- A tópart vidám, mosolygó volt; az

utcza komoly, duzzogó. A tóra néz lakosz-

tályok drágák, értékesek voltak
;
az utczára

nyílók nem sokat értek
;
az iroda az utczára

nyílt. A ház hatemeletes volt. A téglából ra-

kott hatodik emelet, ott a tet alatt, nyáron

süt kemencze, télen jégverem : teljesen lak-

hatlan volt
;
de Ducommun nagybácsi mégis

ott étkezett s aludt 40 év óta. A lakás két

szoba és konyhából állott. Az egyik szobá-

ban nem volt egyéb, mint egy vaságy, szalma-

szék és Dániel fenyfa asztala, de a falra

Velencze látképe volt felszögezve, egy áll-

ványon könyvek felrakva s az ablakot rep-

kény körité. A lakóknak nem volt okuk saj-

nálni a hiányzó függönyöket és rednyöket.

A nagybácsi szobája szakasztott olyan volt:

vaságy, szalraaszék, fenyfa asztal, csupán

hogy ezen egy félszázados, fakó irómappa

volt. No meg az egyik sarokban egy zöldre

festett pohárszék. A gazdasszony minden reg-

gel eljött, hozott a konyhába vizet és meg-

csinálta a levest. Ezért Ducommun papa fize-

tett neki száz soust havonkint. Szerencsére

ennek a derék cselédnek más foglalkozása is

volt a házban. Megtakarított pénzecskéjébl

jutott is a takarékpénztárba! Az való igaz,

hogy egy reggel a jó Fausett a saját zse-

bébl vendégelte meg Dánielt és hogy Du-

commun nagybácsi meglepvén ket, rettent
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liaragTá lobbant
;
de már a giitaiités, ez csak

a kerek asztal tulhajtása lehetett. Azonban

biztosítanak róla, bogy eme jelenet után a

jegyz két-bárom napig csak hebegni tudott.

Egyébiránt az érdemes férfiú becsületes,

képzett, ügyfelei iránt odaadó volt s unoka-

öcscséhez nagyon ragaszkodott, szinte azt

hitte, hogy elkényezteti. E miatt gyakran

szemrehányást is tett magának
;
de hát kinek

ne volnának gyöngéi ! ?

Mikor Dániel 15. életévét betölté, Du-

commun papa minden hétfn adott neki hat

sous zsebpénzt. Miért nem minden vasárnap?

Ah! mert hát a jegyz ismeré az emberi

nem gyöngéit. A vasárnap, nézete szerint

különben is erkölcstelen intézmény, az a nap,

melyen az emberek tönkre teszik magukat.

A hat sous eltnt volna egy szempillantás alatt.

Mig Így Dániel hétfn kapván a pénzt, meg-

tanulta vasárnapra is megtartani belle va-

lamit: takarékosság, takarékosság! . . .

így gondolkozott Ducommun nagybácsi,

ki, hogy betömje a bkezsége által vágott

repedést és mintegy kiengesztelje önmagát

e pazarlásért : megfosztotta magát a do-

hányzástól. Ez volt egyetlen bne, mert nem
járt korcsmába, sem körökbe, soha se emelte

szemét asszonyra, nem fogadott el meghívást,

nem látott házánál vendéget, vasárnap ép

úgy dolgozott, mint köznapon; korán feküdt,

gyertyagyújtás nélkül, és lefekvés eltt (egye-

düli kicsapongása) rendesen egy nagy pohár

vizet ivott. Reggelenkint, nyáron négytl

ötig, télen hattól hétig sétát tett egyedül, s

hogy valamiként kisértetbe ne jöjjön, soha-

sem hordott magával pénzt. Ess idben,

nem lévén esern}mje, ezt az egészségi gya-

korlatot azzal pótolta, hogy a hat emeletet

megmászta huszonötször egymásután. Ezt

aztán hegyi sétának nevezte és mivelhogy

rettent nagy csizmákat viselt, ez csak a

lépcsknek volt baj.

így folytak napjai, mint a csatornába

szorított víz, csendesen, egyhangúlag s eléggé

boldogan — hiszen ntlen volt. Szerencsét-

lenségére szerette unokaöcscsét, a kiért bo-

londságot is képes volt elkövetni. Azon a

napon, melyen baccalaurussá lett, az akadé-

mia idésze maga hozta el Duccommunnek a

pergament diplomát.

— Öcscse ura, igy szólt a jegyzhöz,

becsületére válik önnek : a legmagasabb kitün-

tetést nyerte a vizsgán.

No ez a dicséret megért öt frankot. Du-

commun papa azonban nem adott az idész-

nek egyet sem, a ki aztán valamit mormogva,

elégedetlenül távozott; hanem a helyett be-

szólitotta gazdasszonyát s valami rendkívüli

megbízást adott neki.

— Fansett, — mondá — vegyen egy

borjú cotelettet s mellé egy üveg fehér bort.

Ma este dáridót csapunk.

Fansett majd hanyatesett. De azért sie-

tett engedelmeskedni s Dániel életében el-

ször evett borjú cotelettet. Ducommun érin-

teni sem akarta
;

de, hogy unokaöcscsével

koczinthasson, ivott egy pohár bort és ez a

kirúgás megzavarta az eszét.

Egészségedre, baccalaurus ! kiáltá . . .

És most, miután kitünen tetted le a vizsgát

és nagy fiú vagy, el foglak halmozni jótéte-

ményekkel. Minden örömet meg akarok ne-

ked szerezni. Mindenekeltt elvégzed a böl-

csészetet, aztán a jogi tudományokat, aztán

öt év múlva magam mellé veszlek gyakor-

noknak.

Gryakornokból jegyzösegéd, jegyzsegéd-

böl jegyz csak egy lépés : huszonöt éves

korodban társam lehetsz.

Ez a kilátás nem vakította el Dánielt.

Az iroda inkább sirhoz hasonlított, mint hi-

vatalos helyiséghez. Egész életét itt tölteni,

nem ígérkezett mulatságosnak.

Mindazáltal Dániel nem kevésbé volt vig.

A szürcsölt fehér bor kissé savanyu volt és

önkénytelenül is fanyar képet vágott hozzá.

Sohasem ivott mást, mint vizet vörösre festve

cseresnyével, mit a kormányzóság ajándéko-

zott a tanulóknak jutalmak fejében.

Ducommun nagybácsi töltött egy má-

sodik pohár bort (a kis palaczkban négy po-

hárral volt) mire szemei fényleni és nyelve

akadozni kezdett. Oh jegyz, jegyz! mit

fogsz most te kifecsegni?

— Egészségedre fiatalember ! és készülj

a nagy öröm meghallására, mi rád vár. Te

magadat szegénynek tartod, pedig gazdag

vagy. Atyád nem hagyott rád egyebet, mint

egy nyomorult kunyhót, egy sovány tehenet,

egy darab sovány káposztást, egy sor szllt

csaknem teljesen töke nélkül. Mi ezt a kis

gazdaságot felvirágoztattuk és jövedelmét

érintetlenül megtartottuk. Mikor nagykorúvá

leszesz, két év múlva, rendelkezni fogsz . .

.

számíts no, vagy szólj találomra. Tizennyolcz-
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százhuszonöt frankkal tramonti rentében.

Értetted ? Tizennyolczszázhuszonöt frank !

Dániel jobban belepirult, mint a jeg3^z.

— Menn3'i esik abból egy napra ? —
kérdé.

— Kerek száz sous !

— Száz sous! száz sous! . . .

f

Es Dániel elkezdett tánczolni a szobában.

— Ohó, ficzkó, csak ne állj a fejedre.

Mindenekeltt el kell végezned a bölcsészetet

és a jogot — mieltt eliez a pénzhez nyúlnál.

— Hogy tetszik?

— Sohase is nyúlj hozzá, akkor tkéd
nagykorúságodtól halálodig meg fog nyolcz-

szorozódni
;
mi több, munka és takarékosság

mellett meghuszszorozhatod az összeget s ha

hetvenhét éves korodban halsz meg (te el-

élsz addig) ötszáznyolczvannégy ezer frankot

fogsz hátrahagyni. Nos? milyen kilátás! ...

— Nem fogok egy soust sem hátra-

hagyni, fogadom neked ersen.

— Mit mondasz ?

— Nos igen ! Azt hiszed, hogy ha ne-

kem lesz naponkint öt frankom elkölteni

v^aló, fogom folytatni a munkát ?

— Hát mit szándékozol tenni?

— Teljességgel semmit. Mit tett Plu-

tarh és mit tettek mások annyian ? Sétáltak

a szent olajfák alatt, megkoronázva fehér

virágú olajágakkal, sziva a hárs- és az ezüst

nyárfa illatát, örvendve az édes nyugalom-

nak és a szép tavasznak, mikor a zephir

suttog a platánok ágai között.

— Te tökéletesen részeg vagy, •— nyi-

latkozott Ducommun papa.

— Ha úgy van, annál rosszabb. Borban

a bölcseség - mondák a régi mesterek. Ked-

ves nagybácsi, ne légy szigorúbb, mint Szo-

krátesz, a ki megengedé, hogy a fiatal em-

berek kitombolják magukat. Okoskodjunk

kissé ! Száz sousval meg lehet élni egy nap.

Elköltesz te annyit kettnkre ?

— Isten rizz

!

— En hát akkor munka nélkül kétszer,

háromszor, négyszer jobban élhetek, minc

most.

— Hát a takarékosság, szerencsétlen, a

takarékosság

!

— Ah! felelek érte, hogy ha reggelen-

kint kezembe kapom a tallért, estére egy

sous sem marad belle. A pénz azért kerek,

hogy guruljon.

— De a pénz lapos is és azért lapos,

hogy egymásra rakjuk.

— És ha egymásra rakosgatva a te-

tig ér?

— Bámulni fogod s gyönyörködni fogsz

benne, mert szebb ám az, mint az Alpesek.

— És aközben éhen haljak ? Köszönöm

szépen.

— Ah! milyen kevéssé ismered az éle-

tet ! Hát te azt képzeled, hogy öröm az

evés ?

— Több az örömnél, úgy gondolom.

— Csalódok En magam is álmodoztam

róla, mikor ráértem. De mindig arra az ered-

ményre jutottam, hogy a boldogság nem az

élvezetekben van.

- Hol van hát?

— Az önmegtagadásban. Felteszem, hogy

i eg3" szerencsés napon keresnék ezer frankot

— de nem, ez képtelenség — ezer soust,

ötveu frankot, ez már elég szép. Akkor azt

I

mondanám: « Ezzel a pénzzel elmegyek a

vendégfogadóba s ott csakugyan elkövetnék

valami nagy ostobaságot, pl. enném egy tá-

nyér levest, egy adag sültet, spinátot (ra-

jongok érte) és szürcsölnék három deciliter

salvagnit. Nos, tegyük fel, hogy engednék a

kisértésnek
;

mit nyernék vele ? Talán csö-

mör
;
de minden esetre elkerülhetlen lenne a

mély sajnálat, a lelkifurdalás a kidobott sousk

miatt. E helyett a többihez csatolva a tiz

tallért, Így szólhatnék hozzájuk : «Még itt

vagytok, kedves pajtásaim. Ha benneteket

feláldoználak, akkor persze, ehetném kappant

champignonnal, egy körtét csemegének, egy

palaczk seyssel-t, aztán kávét .... szóval

egész tivornyát csaphatnék ! De akkor ti nem

lennétek itt többé. Enyéim vagytok; szeret-

lek. Jók, szépek, fényesek, csengk vag3'tok,

kedvesek a fülnek, csiklandozók, ha érinte-

lek
;

a király képét viselitek és ez úgy hi-

zeleg neken. Nem szolgáltattalak ki gyáván

egy órai gyönyörért. Rajta, hséges pajtá-

saim, sétáljatok be a szekrén3^be s leg3"etek

csendesen. A tietek vagyok, mint ti az

enyéim — mind halálig*. És te hiszed, te

Plátó csúfoló, hogy nem elégtétel az, mikor

Így beszélhet az ember ? ! Hiszen ebbe min-

i
den öröm benfoglaltatik, a mit csak ember

j

élvezhet : a harcz ittassága, a gyzelem képe,

I

az akarat büszkesége, a mi bizonyságot szol-

I gáltatott erejérl. Betöltöttem kötelességemet,

i

a becsület megmentve, meg a pénz is.
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Ebbl a coupletbl megtanulta Dániel,

hogy semmiféle bnt se vessen meg. Hiszen

magának a fösvénységnek is, a mi eddig any-

nyira fellázitotta, van jó oldala. Hanem a

tanulásba nem akart beleegyezni. E pontban

oly állhatatos volt, hogy Ducommun papa

olyanokat rikácsolt, akár egy vércse, és ke-

mény szavak között fenyegette, hogy meg-

fojtja; mi sem használt.

— Hallgass rám, — végzé Dániel —
szemeid vörösek és sokat ásitasz

;
menj aludni

f ’

jó nagybácsi. En nem vagyok hálátlan, sze-

retlek
;
hanem azért nem megyek az akadé-

miára. Az akadémia olyan ügyvédek és or-

vosok gyára, a kik pénzt fognak szerezni,

de nem olvassák többé Plátót. En a vagyo-

nomat csak két év múlva vehetem át; nos,

ha terhedre vagyok, mondj csak egy szót —
nem ma este, most haragos vagy, hanem

holnap reggel s sietni fogok magamnak fog

lalkozást keresni. Ne nyugtalankodjál miat

tam, jó nagybácsi. Most pedig bocsáss meg,

ha vétettem ellened; öleljük meg egymást,

mint azeltt s menjünk aludni.

Másnap, mint minden reggel, Ducommun

elment felkölteni unokaöcscsét, a ki mélyen

aludt.

— Maradj, mondá neki s e szavak kö-

nyeket csaltak szemeibe.

(Folyt, köv.)

AZ ÚJABB MAGYAR
IRODALOMRÓL.

Német irodalmi folyóiratok hébe-korba

tért engednek magyar irodalomról szóló ta-

nulmányoknak is. Budapesten egész csapatja

él a német hirlapiróknak, kik a magyar iro-

dalmat és társadalmat Németországban ismer-

tetik, s Így a két nemzet közt a közvetíti

szerepet játszák.

Ezek az urak többnyire fölületes hirlap-

irók, félig müveit egyének, kik sem a magyar,

sem a német irodalmat nem ismerik alapo-

san, s mégis mind a ketthöz hozzá akarnak

szólni. Ismerik a korszer frázisokat, hallot-

tak valamit naturalizmusról és romantikáról,

idéznek Göthéböl és Heinébl, s bámulatosan

értenek az úgynevezett «Schöngeisterei»-höz.

A mit Írnak tulajdonképen nem egyéb üres

szólamok, czifra kifejezések halmazánál
;
gon-

dolatot, objektív ismeretet hiába keres ben-

nük az ember.

A magyar irodalomról csak hallomás

után beszélnek, mert nem szakítanak ma-

guknak annyi idt, hogy a magyar költket

elolvassák. Az újságokból olvasott s kávé-

házakban hallott híreket a maguk össze-

visszaságukban feltálalják az olvasóknak. Bár

önállóságot fitogtatnak, mégis rabszolgái az

irodalmi koteriáknak, s ezek jelszavait ter-

jesztik.

S ilyen egyének ismertetik a külfölddel

irodalmi állapotainkat és küzdelmeinket, ilye-

nek világosítják fel a nyugat országait tár-

sadalmi helyzetünk felöl!

Valóban legnagyobb ellenségeink nem

árthatnak nekünk annyit, mint ezek az urak,

a kik még abban a hitben is élnek, hogy üres

fecsegéseikkel hasznot hajtanak hazájuknak.

Ez év folyamán is több dolgozat jelent

meg német lapokban magyar viszonyainkról,

magyar származású egyének tollából. Legér-

dekesebb e czikkek közt «Az újabb magyar

irodalomról » czimü — Glücksmann H. és

Lenkei H. tollából — mely a « Magazin für

die Litteratur des In- und Auslandes» czimü

lipcsei folyóiratban jelent meg.

Glücksmann és Lenkei urak nevével most

találkozom elször s hajlandó is vagyok hinni

róluk, hogy e czikk els kisérletük az iro-

lom terén. De ha csakugyan els kisérletük,

nem megbocsáthatlan könnyelmüség-e az ilyet

mindjárt külföldi lapba küldeni ?

A németországi szerkeszt nem tudhatja,

mennyiben valók e czikk állításai, mert nem

ismeri irodalmunkat, s ha a czikk elég folyé-

konyan és elég név említésével van megírva,

tért enged lapjában.

így aztán a legczifrább hírek terjednek

el külföldön irodalmunkról s oly Írókat tar-

tanak kint elsrangú nagyságoknak, a kik

itthon szerény másod- vagy harmadrangú

helyet foglalnak el.

A héber tárgyú balladák szerény szer-

zjérl például azt Írják Glücksmann és

Lenkei urak, hogy fölötte áll mind az él
költknek s hogy egyenrangú Petfivel. Risum

teneatis amici! Gyulay Pálról azt állítják,

hogy félbe maradt versezetében, a «Romhányi»-

ban bámulatos, meglep szenvedély nyilatko-

zik s Szász Károlyt, érdemes irodalmi Bria-

reusunkat magyar Herderneh nevezik.
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Szólnak még Vajda Jánosról s a dii

minorum gentium egész tömegérl, hogy az

illetk semmi köszönettel sem tartozhatnak

nekik. De legborzasztóbb az, a mit Glücks-

mann és Lenkei urak elszavukban monda-

nak. Szerintük ugyanis költészetünk nagy-

ban szenvedne abban a bajban, a mit Arany

«kozmopolitizmus»-nak nevezett.

E vád elég, hogy belle a czikkirók

állására nézve következtetést vonjunk. Az
urak vagy professorocskák vagy pláne Gyulay

Pál ájtatos hallgatói. Mert Gyulay, mióta

Arany a «kozmopolita költészet* szót kiej-

tette, folyton ezen vesszö-paripázik s köl-

tinknek szünetlen ezt veti szemére. Kozmo-

polita költészet alatt pedig az oly költészetet

érti, mely a kicsinyes alexandria-faragáson

tulemelkedve, formában és tartalomban eurói)ai

szinvonalra törekszik, anélkül, hogy kivet-

kznék magasságából, tehát azt a költészetet,

mely irodalmi jövnkkel egyértelm.

Pallos.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Dreyfuss Magyarországról Dreyfuss Ábrahám, a

szellemes íranczia vigjátékiró, hosszabb visszaemléke-

zést szentel Magyarországnak a legtekintélyesebb fo-

lyóiratok egyikében, a «Revue politique et littéraire»-

ben. A rendkívül rokonszenves czikk végs sorai igy

hangzanak

:

((Soraim végére értem és még semmit se mond-

tam. De nem sajnálom. A szellemes és nagylelk nem-

zetnek, melynél látogatást tettünk, joga van komoly

történetírókat követelni és én, részemrl csak egy

vándor benyomásait tudom itt leírni. Ha azt koczkáz-

tatnám, hogy hosszasan beszéljek Magyarországról,

minden bizonynyal ostobaságokat mondanék, mint ama

könyv tette, mely nebány év eltt jelent meg ily

czimmel : «Utazás a czigányok országában*. A nomád

czigánynépet összetéveszteni a büszke és munkás ma-

gyarokkal, ez valóban az együgyüség netovábbja.

Képzeljenek önök maguknak egy urat, a ki Franczia-

országot a külföld eltt dicsérni akarván, egy könyvet

bocsátana közre ily czim alatt : «Utazás a szakácsok

országában* és fogalmuk lesz arról az óriási vállvo-

nogatásról, a mit a fennemlitett munka keltett Ma-

gyarországon.

A Magyarországról s a magyarokról szóló köny-

vet tehát még ezután kell megírni. írja meg ezt egy

franczia és lesz méltó munkája a nemzethez, a mely

inspirálni fogja. Ez volt mindnyájunk óhajtása, mikor
!

visszatértünk a szép országból, miután éreztük a ne-

mes nép szivének dobbanását, miután megöleltük ba-

rátainkat, a kiket ott hátrahagytunk és a kik e szó-

kat kiáltották utánunk : «Vive la Francé*.

A nemzeti színháznál f é. szept. i-ével minden
szabadságid lejárt. A betegek is felüdültek és most
már a teljes számmal együtt lev személyzet egész

ervel kezdi meg tervszer mködését. E hó 7-én lép

fel Prielle Kornélia szabadságideje után elször «De-

nise»-ben
;

8-án Giillné Csillag Teréz hosszas beteg-

sége után elször «Bozóti Mártá»-ban
;

9-én Nagy
Imre másfél havi rekedtség után «Hamlet*-ben, 13-án

adják elször : «Antónius és Kleopátrát*, ezt követi

az újdonságok soraiban Jókai «Fekete gyémánt»-ja

október 2-án
;
még ugyanebben a hónapban kerül

színre Csiky «Sötét pont* czimü drámája s november

közepén ((Endre és Johanna* történeti színm Rákosi-

tól. További újdonságok «Zilah herczeg* Claretietl,

((Szakítás* Dreyfusstól, ((Martin herczegn* Meilhactól,

((Névtelen levél* Cohen-tl, ((sz és tavasz* Hetényi

és Hevesitl
;

uj betanulással «Seigliere kisasszony*,

Augier és Sandeau vigjátéka, ((Egy pohár viz* Scribe-

tól, Shakspere «IV. Henrik»-je Lévay forditásában.

Még a tél folyamán kerül színre Teleki «Kegyencz»-e

egész uj szczenirozással, és Goethe ('Faust* ja. Molnárné

levelet intézett a nemzeti színház igazgatóságáhozr

melyben tudatja, hogy egészsége helyre állván, szep-

tember közepén újra elfoglalja helyét a nemzeti szín-

háznál.

A mcsarnokban rendezett nemzetközi mkiálli-

tás a külföldön is általános érdekldést keltett. A bécsi

((Kunstverein* a képzmvészeti társulathoz ama kére-

lemmel fordult, hogy a mostani kiállításban képviselt

híres franczia mvészektl remek festményeiknek

Bécsbe küldését eszközölje ki. A francziáknak oly

kiváló mesterei, mint Benjámin Constant, Róbert

Fleury, Chaplin, Lefebvre, Luminais stb. Párison kivül

a külföldi kiállításokon csak nagy ritkán vesznek

részt. Bécsben és Münchenben oly gazdagon, mint

nálunk soha sem voltak képviselve s mindenesetre

kiváló érdekkel bir, hogy fvárosunkban a hazai

közönség a modern mvészetnek ez elsrend képvi-

selivel megismerkedhetik.

Lotz Károly jeles mvészünk a napokban nagy-

szabású freskóképet fejezett be, mely méltán sorako-

zik a mester elbbi alkotásaihoz. A terézvárosi kaszinó

épület mennyezetére készül e szingazdag és eredeti

felfogású festmény, mely a társulás diadalát jelképezi

A nagy terjedelm festményen allegorikus mythologiai

alakok vonulnak el egy diadalív alatt, melynek olda-

lain magyar nemzeti és fvárosi szinü lobogók len-

genek.

Emlék Liszt Ferencznek. Liszt Ferencz ülszob-

rát, mely az operaház homlokzatát disziti, Stróbl

szobrász kisebb alakban is elkészítette s azt bronzba

öntve emlékül fogja felajánlani a nagy mesternek.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigrner Eajo*.

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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A HEGEL-ISKOLA
ESZTHETIKÁJA.

Irta : Palágyi Menyhért.

V.

A h'iticzizniiis.

Kant bölcseleté abból a szkeptikus alap-

i^ondolatból indul ki, hogy a tapasztalat csak

részleges és esetleges ismereteket nyújthat.

Egyúttal azonban — a szkepticzizmussal

ellentétben — konstatálja, hogy a tapaszta-

lat e gyarlósága daczára mégis van tudásunk,

mely általánosságot és szükségszerséget rejt

magában. Kérdés tehát, hogyan jut ismere-

teinkbe az általánosság és szükségszerség

eleme, mely — mint a szkepticzizmus bizo-

nyitja — közvetlenül a tapasztalatból nem
eredhet ?

E probléma megoldására Kant szerint

az ismeret létrejöttének feltételeit kell ku-

tatni. Kant az ilyen kutatást, mely nem a

tárgyakra, hanem az ismer-tehetségre vonat-

kozik, transscendentálisnak nevezi, és ez a

jelz rászáll egész filozófiájára.

A föltevés, melybl ez a transseendetális

filozófia kiindul az, hogy az általános-

ságot és szükségszerséget maga az ismer
alany hozza az érzékek által befogadott be-

nyomásokba. Ismer-tehetségünkbe vannak

letéve az «a priori* formák, melyek alakot,

törvényt, egységet hoznak az érzékiség vál-

tozatos adataiba.

Descartes szerint az emberi elmének

« veleszületett eszméi* (ideae innatae) vannak.

Loche a veleszületett eszméket tagadta és az

elmét tiszta fehér papirlaphoz hasonlitotta,

melyet csak a tapasztalat ir teli. Szerinte

tehát az elme szenvedlegesen viseli magát

a benyomásokkal szemben.

Kant elfogadja Locke tanítását, hogy

minden tudásunk érzéki benyomásokon ala-

pul. Másrészt Descartes veleszületett eszméi-

bl veleszületett formákat csinál, melyekbe

az alany az érzéki benyomások nyers anya-

gát belé önti.

Ismer tehetségünknek ily veleszületett

(a priori) formái mindenek eltt a tér és az

id. Ha ugyanis képzeteinket vizsgáljuk, két

elemet találunk bennük : a tapasztalati ele-

met, mely hozzátevésünk nélkül van ott és

az «a priori* elemet, mely ismer-tehetsé-

günkbl származik és melylyel az empirikus

anyagot formáljuk. E formálás els fokon

az egymás mellett és az egymás után vagyis

a tér és id által történik.

Hogy a tér és id nincs kivülröl adva,

hanem ismer-tehetségünknek veleszületett

formái, az onnan tnik ki, hogy mindentl

eltekinthetünk, de a tért és idt nem léte-

znek tekinteni képtelenek vagyunk. Más

szóval ; a tér és id minden szemléletünknek

elfeltételei és mint ilyen elfeltételek nem
származhatnak magából a szemléletbl, hanem

bennünk nyugszanak.

Hogy nevezetesen a tér ismer-tehetsé-

günknek alanyi formája, az specziálisan abból

derül ki, hogy tiszta térbeli különbségeket,

a mink valamely részarányos tárgynak két

fele vagy a tárgy és tükörképe között fen-

állanak, csak a jobb és bal képzete, tehát az

alanyra való vonatkoztatás által fixirozha-

tók. Már pedig ha a tér objektiv természet

volna, akkor ezeknek a térbeli különbségek-

nek objektiv módon, az alanyra való vonat-

koztatás nélkül, kellene jellemezhetknek

lenniük.

Locke szerint a tárgyaknak minségei

primér vagy szekundér jellegek. Primér

jellegek a tér és az áthatlanság, melyek

magukhoz a tárgyakhoz tartoznak, azaz

objektiv természetek. Szekundér jellegek

például a szin, iz sat., melyek csak a tár-

gyaknak érzékiségünkhöz való viszonyára

vonatkoznak, úgy hogy maguknak a tárgyak-

nak ebbeli alkata legkevésbé sem hasonlít

érzéshez, melyet bennünk költenek. A kék

színnek magának ép oly kevés analógiája
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van azzal a szem-érzéssel, melyet mi kék-

nek nevezünk, mint a mily kevéssé liasonlit

a napnak az az ereje, melylyel a viaszkot

meglág-yitja, magához e lágysághoz.

E szekundér minségek tehát már

Locke szerint is alanyi természetek, mig a

térnek szerinte tárgyias jelleget kell tulaj-

donitanunk. Kant szerint azonban a tér

ismer-tehetségünknek vele született alanyi

formája, melynek a valóságban semmi sem

felel meg.

A térnek és idnek ez az alanyi eredete

legnagyobb él lirai költnk. Vajda János-

nak néhány versében költi sejtelem alakjá-

ban van kifejezve. Példakép idézem a «Hajón»

czimü költeményének azt a versszakát, mely

az id alanyi mivoltára vonatkozik ;

Hatha igy van, hátha így van . . .

Az id is mint a part

All örökké változatlan.

Mi megyünk csak; marad.

Az e versszakból kicsillámló eszmét

Kant nyelvére igy fordíthatjuk le ; A dolgok

magánvalójának semmi köze az idhöz vagyis

a magánvaló idn kívüli. Az id a mi ismer-

tehetségünk «a priori® formája, melybe érzéki

benyomásainkat bele öntjük.

Az eddigi fejtegetésekbl világos, hogy

Kant szerint a dolgok magánvalója meg nem
ismerhet. Ismeretünk glóbusa mintegy két

félgömbre oszlik, melyek közül mindörökké

csak is az egyik fél van felénk fordítva. A
tárgyakat ugyanis ép az által ismerjük meg,

hogy ismer-tehetségünk alanyi formáiba vesz-

szük fel
;
ámde ép e fölvétel által veszti

el a magánvaló az ö tárgyias' természetét. A
magánvalót szemlélni tehát annyit jelentene,

mint a tárgyakat ismer tehetségünk igénybe

vétele nélkül megismerni: a mi nyilván való

képtelenség. Mint a sötétséget nem lehet

megvilágítani úgy, hogy mégis sötétség ma-

radjon, úgy a magánvalót sem lehet szemlélni

úgy, hogy az ez által ne sznjék meg o.agán-

való lenni.

Ennek a téren és idn kívüli magán való-

nak létezésében Kant — daczára, hogy azt

megismerhetlennek mondja — nem kétkedik.

A tüneméu3’ek mögött, úgy a mint azokat

észleljük, mindenütt föltételezi a <Ding an

sich» et. Berheley (1684— 1734) Locke tanai-

nak tovább fejtése által szintén oda jutott

volt, hogy minden ismeretet alanyi eredet-

nek tekintsen, de ö tovább ment mint Kant

és tagadta, hogy képzeteink mögött vala-

melyes magánvaló léteznék. Olyas Vithimi,

mint anyag, állomány sat. nincs. Csak szel-

lemek és eszuiék léteznek, semmi egyéb.

Kant joggal tiltakozhatott az ellen, hogy az

ö tana az olyan mer ideálizmussal, min a

Berkelej'-é fölcseréltessék. Kant a maga

rendszerét «empirikus reálizmusnak és trans-

scendentális ideálizmus »-nak tekinti. Empiri-

kus reálizmusnak, mert a magánvalót nem

tagadja és mert Locke-val elismeri, hogy

minden ismeretünk tapasztalaton alapul

;

transscendentális ideálizmusnak pedig, mert

mindannak daczára minden ismeretünk egy-

szersmind alanyi és mert ez az alanyiság az

ismer-tehetség a priori formáinak használa-

tából származik.

Minthogy a tér és id ismer-tehetségünk-

nek vele született (a priori) formái, világos,

hogy a tárgyakról'egyet-mást eleve meg fogunk

ismerhetni ; nevezetesen mindazt, a mi csakis

a térre és idre vonatkozik. Ilyenek azon-

ban minden mathematikai (és tisztán mozgás-

tani) ismereteink. A mennjdségtan tételeit

tehát önmagunkból merítjük
;
nem a küls

tapasztalatból, hanem bellünk származnak,

azaz a «priori» jellegek vagyis «tiszták»

(tisztán alanyiak). A mennyiségtan «tiszta

tudomány®. Föltétien bizonyossággal mond-

hatjuk, hogy tételeivel semmi tapasztalatunk

ellenmondásba nem juthat, mert a tér és

id formái bennünk nyugszanak és igy mindent,

a mi a térre és idre vonatkozik, maga az

alany a tapasztalattól függetlenül állapit meg.

Emlékezzünk vissza az alapkérdésre,

melyet Kant fölvetett. A kérdés az, hogy

miként lehetséges oly tudás, melynek téte-

leiben általánosság és szükségszerség ural-

kodik, midn világos, hogy az empíria ilyen

ismereteket nem nyújthat?

A kérdést részletezhetjük. A mathema-

tika tényleg oly tudomány, melynek tételei-

ben általánosság és szükségszerség uralko-

dik, és minthogy tételeinek ez a tulajdon-

sága a tapasztalatból nem eredhet, mert a

tapasztalat csak részleges és esetleges isme-

reteket nyújt: kérdés, hogy lehet a mache-

matika mégis tudomány ?

A felelet igy hangzik : a mathematiká-

nak tudományos jellegét vagyis tételeinek

általános és szükségszer voltát az az elmélet

biztosítja, mely a tért és idt ismer-tehetsé-
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giink alanyi, veleszületett formáinak tekinti.

Megforditva : az az elmélet, mely a tért

idt alanyi formáknak nyilvánitja, helyes

elmélet, mert csak belle következik az,

hogy a mennyiségtan valóban tudomány,

^zaz tételeiben általánosság és szükségszer-

ség uralkodik.
(Folj t. köv.)

PATAK

Patak, benned látom boldog gyermekkorom, —
Mint rzd meg örök vig cserg kedvedet ?

Mért nem vagyok derült s bizó mint egykoron ?

S szó! a patak: Bennem nincsen emlékezet! —

Te dús erd, hol uj fszál s uj lomb terem

Téged minden tavasz uj virágzásra hiv, —
Ujul-e benned is a vágy és szerelem?

S szol az erd ; Nekem nem okoz bajt a szív.

Ti vén hegyek, örök fönséghen álltok ott

Egykedvün nézve a futó századokat.

Az én vénségem is lesz-e szilárd s nyugodt?

:S felelnek k : Nem bánt bennünket gondolat.

Mezei Erö.ö.^'

LAJOS SZERENCSÉJE.
Irta : Mignon.

(Folyt

)

— Kérem nagysád.

Bibi megállt, s mosolygó ámulattal mérte

végig Lajost tettl talpig.

Sugarak villantak ajkaira s szemöldei

vékony vonalára, mig kezecskéit derült harcz-

készséggel szoritá gyöngén ökölbe.

— Kérem, nem ön vesztette él e kesztyt V

S kell óvatosság nélkül lóbázta azt a

levegben.

De óh ! borzalom ! Mint valami felvonás
!

után a cortina, oly lassan kezdett a tépett

fél keszty egész hosszában kibontakozni, s

oly arányban esett összébb Lajoska kiegye-

nesedett alakja, azon óhajtással, vajha ö most

egy elenyész pontocskává zsugorodnék, s a

Bibi apró lábacskái tipornák össze — mily

édes halál volna ez ! . . .

kitn publiczista, ki magas szárnyalásu vezér-

<-zikkcirl ismeretes. Szerlc.

Ám ez a természet törvényei szerint nem
történhetvén meg, meg kellett élni ama pil-

lanatot, melyben Bibike, nevetésre hajló, ke-

délyes gunynyal tolta Lajos ur megnyúlt orra

elé rózsás ujjacskáit, s azt párszor megfor-

gatva, ily szavak kíséretében bocsátotta le

lassan hsünk karjára:

— Látliatja, hogy nem az én kezemre

szabták.

S tovább ment, jókedven intve jónapot

a sóbálványnyá váló Lajosnak, kedves szép

fejével.

A két czimbora pedig majd eldlt a po-

koli nevetés miatt.

E naptól kezdve Lajoson nevetett az

egész iskola, a tanári kar, a szülk, a lányok

s kávénénikék, a borbélymhelyek s az aka-

démia folyosói.

Nevette az els hó, mely úgy szállingó-

zott szeme eltt, mint annalt a kéznek fehér

ujjhegyei
;

nevették a tavaszkor megújuló

orgona-bokrok, melyek az selyem haris-

nyáinak színét viselték, a mit aMor viselt
;

nevették a házak ereszébe alkalmazott réz-

manók, melyek úgy vigyorogtak rá, mint a

felültet pajtások, ott . . .

Került minden társas összejövetelt; a

népesebb utczákat nem szenvedhette, a leg-

szebb temetési pompa sem vonzotta, ha abha

a temetbe vitték a testet.

Lassan aztán elkövetkezett az érettségi

letevésének ideje, s Lajos kielégít ered-

ménynyel végezte azt.

Levétették magukat a társak; kicserél-

ték az arczképeiket; szerzdést Írtak alá,

melynek értelmében 10 év múlva itt és itt

összejönnek, ha még a másvilágról kellene

is visszajutni; csaptak egy nagy bucsu-lako-

mát, melyen a bolondnál bolondabb Mkö-
szönt egymást érte, s melyen, mint a haza

reményei, táviratot fogalmaztak a barraconei

nagy szániüzötthöz, mint a nemzet «szent-

séges múltjához ».

Széles jókedvükben végik jártak minden

kávéházat, végig ittak minden bort, végig

csókolgattak minden «kasszir-nt», végig kia-

báltak minden utczát, megmertek egy közös

hadseregbeli tiszthelyettest, s ködös elmével,

fájó szívvel szétmentek a szélrózsa minden

irányában

.

S most hsünket az egyéves önkéntes-

ség dicssége várja, melynek elmondását a

következ fejezetnek tartom fel.
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Jó iskola volt ez Lajos asszonyos ide-

geinek. S hozzá még állam-költséges volt.

A szenvedések csordultig telt pohara

müveit kedély emberre nézve.

Durva parasztok környezetében, testileg

elcsigázva, szellemileg «reglementek» szerint

dresszirozva, lassanként elfásul az ember.

Fülei megszokják a legvadabb szitkokat, s a

szavak durvaságát ajkai önkéntelenül elsa-

játítják.

El kell ismernie egy paraszt-káplár

fensöbbségét, s a gépies katonaimüszók

szárazsága elnyomja föllengs eszméit, gon-

dolatai üdeségét. Nyelve, a magyarral vegyes

német szó-árban elveszti tisztaságát, s hölgyé-

nek Így magyarázza meg késése okát.

— Nem jöhettem kedvesem, mert ruhát

abfüroltunh, s mint napos, egy Zug-ot vezet-

tem menázsi-fassolásru. Azután el kellett

mennem a Sefehl-ért^ s ábriclitolni kellett

egy-két ostoba tót-rehrutát, aki a gyakorla-

ton ügyetlenül viselte magát. Különben hol-

napra Diens-freiem van, s igy az egész dél-

utánt édes oldaladnál tölthetem. De a retrait-re

otthon kell lennem, hátha éjjeli-w^'í lesz . . . stb.

Az állam-költséges önkéntes a hadsereg

bnbakja.

A gyakorlatok hibáiért ö felels
;
mert

aki egy évig szolgál, annak jobban kell

igyekeznie a hároméves katonánál.

Példát kell adni a legénységnek a ka-

tonás fellépésben; de mikor az rmester ur

nem hajlandó kicserélni az átkozottul i'ossz

és szk bakancsokat, melyek lábát véresre

törik fel

!

Tisztának és csinosnak kell lenni min-

dig
;
de mikor az rmester ur neki adta a

legrongyosabb ruhák egyikét.

Tanulni kell szorgalmasan
;

de mikor

kilencz órán túl minden lámpát el kell oltani

a lak-tanyákban.

Tekintélylyel kell biimia a legénységgel

szemben; de mikor a kapitány ur az egész

század eltt összeszamarazza.

Bállá Lajos szívósan passzív természe-

tén nem igen fogott ki ez sem.

E kissé együgyü lélekben megvolt a

hajlam a humorra; s a dolgok megváltoz-

hatlan rendjenek nyomását, azok nevetséges

oldalainak tanulmányozásával enyhítette.

De azért nem hallott soha senki tle

egy élesebb vagy gúnyosabb megjegyzést.

O KU

Tekintete tovább is oly egykedv szelidség--

gel nézett körül, mintha belül a szív jól ki

se kaczagta volna magát.

Pedig mennyire nevette magában azt a

rendkívüli komolyságot, mely a katonaság-

nál a legcsekélyebb ügyek elintézését is jel-

lemzi.

Az rt, ki mellre szegezett szuronnyal,

titkos jelszavak egész sorának kitudása után

bocsátja közel magához a vizsgálni jövö ka-

pitányt.

A tüzért, ki kurta széles kését karjára

támasztva, a félelmetesség önérzetével járkál

töltetlen ágyúi eltt.

A hadnagyocskát, ki csapatját vont kard-

dal vezetve, bizonyos hsies kicsinyléssel

üdvözli polgár ismerseit.

Az ezredest, ki rajvonalba oszlott szá-

zadainak vak ldözései közepet!, egy angol

Stewart rideg erélyével vezényel rohamot
— az utszéli árkok puszpáng fái ellen.

Semmi egyszerség, semmi természetes,

könnyedség.

Nehéz, bombasztikus, esetlen eljárás

mindenütt.

A harczias minerva íürge kelleme helyett

egy megsántult mars nehézkes méltósága.

Augusztusban az egész helyrség útnak

indult, hogy a K. melletti nagygyakorlatok-

ban részt vegyen.

Már délfelé jár az id, mokor az e napra

kitzött ut-rész végczélját elérték.

A porrétegbl, mely az egész had-csa-

patot befedte, a posztók színe, a hajtókák

gombjai alig voltak kivehetk.

Csak szemük csillogott ki az általános

szüi’keségbl, mint a homokban váratlanul

kiszökell forrás.

A tisztek lovai fáradtan poroszkáltak

tovább, s az adjutánsnak pár kapitulácziót

kiszolgált vén gebéje csak lézengett izgatott

lovagjával.

A tisztek élénk beszélgetései, melyek a

csömörig unalmas egyhangúsággal, a száza-

dok csatakészsége, egy-két adósságcsináló

kapitány viselt dolgai, s a tejképü hadnagy-

kák hódításai körül forogtak, most beszüntek.

Emberen, állaton nagy kimerülés lát-

szott.

Éget szomjúság gyötörte a legénysé-

get, mely alig várta, hogy szétbocsáttassék.

A falu széls házainál a lecsatolt gallé-

rok megigazitattak, a kigombolt blouse-ok
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liegomboltattak; a hüvelybl kihúzott kardok

mint megannyi villámlások ragyogtak bele a

mozdulatlan, tikkasztó leveg-égbe.

Erélyes vezényszavak hangzottak el, s

•a katonai zenekar magyar dalokat játszott.

A házak elé kitolongott a falu kiváncsi

népe
;
hajadon s fiatal menyecske sehol sem

volt látható. A gondos anyák s féltékeny

férjek gondoskodtak errl.

Az ezred orvosa, kölcsön lovon legény-

kedett; hosszú, sovány alakjával, ormótlan

lovával egy modern Don Kihót.

A csapatok megállitattak. Az egyenes,

szürke vonalak fejvetésre s tisztelgésre ve-

zényeltettek.

A zenekar mélabus ima-darabot zendi-

tett rá.

Elhangzott a Zuni Q-ebet — s a zászló,

az osztrák hymnusz hangjai mellett, az ez-

redestl lebocsátott karddal követve, a neki

rendelt helyre vitetett.

A fó rség kiszakirtatott, s az els számú

-r kirendeltetvén, a fegyverek gnlába rakattak.

A legénység hármasával lézengett, ke-

resve a ház-számot, mely kinek-kinek jutott.

De Lajosunk alig volt képes a lábán

megállani; betegnek, nyomorultnak érezte

magát. Feje égett, s mellében éles fájdalmat

érzett.

A magyar szívességgel elébe rakott éte-

lekhez hozzá sem nyúlva, a szérüs kertbe

vánszorgott, s hol az arany-nap nem érte, egy

boglya tövében feküdt le pihenésre.

Szeme a rétektl beszegett vidéket látta,

s a patakot, melyben egy nagy csomó vásott

baka lubiczkolt, s buktatta meg egymást.

Távolabb kis pórfiuk faragtak sipot a

fzfa háncsából.

A levágott sarju érczes fénynyel vált ki

a haragos zöld alapból, s füléhez, (a távol-

ság által megszrve) élénk zsibongás s ers
hangzavar ütdött.

Szemének borús tekintetét beletúrta a

mérhetlen távolba, hol, félig felh, félig

álomkép alakjában, a szomszéd falvak el-

enyész körvonalai voltak kivehetk . . .

Lajos kórházba került.

K. katonai kórháza egészséges, tágas

épület, terjedelmes és jól mvelt kert köze-

pében.

Az egész nagy ktömegben csak a szám-

viv rmester a boldog és megelégedett.

0 a kórház mindenható szatrapája, mert

bár az orvos megrendeli a betegnek az ét-

lapot, ez a pusztába kiáltott szó, az rmester

ur magas kegyei nélkül.

Legveszedelmesebb fegyvere a «sch'vvache

Portion » —
,
mely levesnek csuíolt mosogató

vizbl s két kis zsemlébl áll.

A legszilajabb, legmakacsabb fej is meg-

hajlik a fenyegetésre.

Ö ezzel villongókat békit ki, türelmet-

leneket tesz béketürkké, kevélyeket aláz

meg s pénzesebbeket bir rá apró szívességek

teljesítésére (pénzkölcsönzés, szivarok, szüz-

dohány stb.).

Az ö jól táplált holdvilág ábrázata rém-

séges hatalom
;

az kezében van az —
éhség.

Ez pedig, jól tudjuk a történeleniböl. a

világesemények egyik mozgatója.

A római népet kenyérrel és czirkuszok-

kal békitették ki a járommal, és a párisi

asszonyok « kenyeret* kiáltozással vitték a

forradalmat a versailesi királyi* lak abla-

kai alá.

Mikor már Lajos lábadozni kezdett, éjje-

lente (mert nappal tiltva volt) megmagya-

rázhatlan érzelmektl hajtva, kihajolt az ab-

lakon s a nyugvó város sötét tömegére né-

zett. Egy-két lámpa bolygó világa, egy-két

sudár fa hajlongó koronája s a lovarda verk-

lijének siralmas walczer-hangjai — nyújtot-

tak egyedüli élvezetet-, s mégis — boldog-

fiatalsága a szívnek — édes ábrándokba me-

rülve, szemeit egy-egy csillagra függesztve

fél éjjeket töltött el a nyitott ablak mel-

lett . . .

De apránként letelt az egy év s Lajos

kissé megsoványodva, kissé feketére sülve,

de több emberismerettel és ragyogó remé-

nyekkel lépett a szüli házba, hol az öreg-

urnák esténkint, tüzes bor mellett, bohó tör-

ténetkéket beszélt el katonaéletébl.

A szünid végén minden jóval meg-

rakva, megáldva, összecsókolva s megsiratva,

a legközelebbi állomásra hajtatott, honnét a

legels pesti vonatra volt szándéka felülni.

Apja akarta igy, hadd legyen — mondá —
ember belle.

IV.

Legelször egy hordár csalta meg, ki-

nek éles szeme azonnal felfedezte benne a

vidékit.

Azután egy ravaszképü zsidó varrt a
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nyakába rossz szabású és silány szövet öl-

tön ydarabokat négyszeres áron.

Késbb egy elegánsan öltözött iir szo-

rongatta meg kezeit, nevezgette édes barát-

jának, beszélt vele per te, s bgj' talán már
nem is ismer rá, s kért tle 10 forintot

kölcsön.

Délfelé finom dáma ült asztalához, sze-

retetreméltóan csevegett vele, megrendelte az

étlapot, hozatott hegyaljait, rajnai lazaczot,

majonézt, török dohányból vékony szivarkát

sodort magának és — kifizettette vele az

egész számlát.

Lajos a pinczérnek két hatost, a tányé-

rozó czigánynak egy forintot adott.

Aztán egy követel fiakerossal gylt

meg a baja.

Ha az utczasarkon állongó rendrtl
útbaigazítást kért, mindig megkinálta egy-

egy jó szivarral.

Megállt minden kirakat eltt. Ha ol-

dalba lökdösték, kért bocsánatot. Sört

akarván inni, nem mert a Szikszay fehér

termébe menni, mert valamikor hallotta,

hogy ott az ár a terítékek színével nö-

vekszik.

Az újságírókat « nagyságos ur»-nak czi-

mezte. Minden hónapban lakást változtatott.

Az egyik szállásadónál oly lámpát adtak

neki, melynek nem volt ellenzje, szemei e

miatt már ersen fájni kezdtek és nem
mert panaszt emelni.

Elment az aranyos Ilkát megnézni nép-

színmben. Élénken tapsolt neki.

Halottak napján tartalmasnak, felemel-

nek találta az ifjúság beszédeit, nagyjaink

emlék-kövénél.

Temetéseknél törette, nyomatta magát,

hogy meggyzdjék — mily sok ember van

a fvárosban, kinek a kíváncsiság kielégíté-

sénél nincs sürgsebb dolga.

Sz. tanár eladásait szorgalmasan je-

gyezgette s nézeteit bölcseknek találta.

Nem tudott végig olvasni minden lapot

egy fekete kávé mellett.

Szüleinek hosszú, érzékeny leveleket irt,

melyekben pénzrl ritkán tett említést ....

Rövid leszek: elkövette mindazt, a mit

csak egy balek elkövethet.

Túlságos bizalma az emberekben, mely

még érintetlen szívrl tanúskodott, sok kel-

emetlenséget okozott neki.

Lassankint körültekintbb lett, a nél-

kül, hogy az ellenkez szélsségbe csapna át.

Gyakori pénzzavara nagyobb takarékos-

ságra ösztönözte, s kiadásai haszontalan dol-

gokra határozottan megkevesbedtek.

Csendes természete kiválólag volt képe-

sítve tárgyilagos megfigyelésre, és az embe-

rekkel való érintkezés eredménye eléggé he-

lyes emberismeret lön.

ítéleteiben sohasem volt elfogult s szi-

gorú, mert önmagából indult ki. Kétségte-

lenül pompás élet-elv oly bamba legénykének,,

a milyen az én hsöm; mert a jelenkor ösz-

szes fogyatkozásai, melyek közt az ember-

szólás, könnyed Ítélet, sért gunyolás nem a

legcsekélyebbek közé tartoznak, ha a fenti

mértéket alkalmazná kiki, meggyérülnének

bizonyára.

Be kezdte látni, hogy a társas érintke-

zések kellemessé tételére szüksége van pár

hagyományos sportra.

Táncziskolába Íratta magát, s mert meg-

lehets zenei érzékkel rendelkezett, a táncz-

ütemeket eléggé betartá.

Érzékeny természetében még nem volt

kifejldve a nk iránti kegyelet, s ha egy-

egy kosárral megsértetett, nem tudott nyu-

godni addig, mig a fenhéjázó kis leánykám

magát meg nem boszulta.

Jól ki tudta választani egy még fejl-

lányka hiúságának legsebezhetbb pontját_

Gyermekes boszu-eszközei mosolyt ger-

jesztenének az érettebb olvasóban
;

pedig

hány álmatlan éjszakának, hány áttöprengett

napnak voltak ezek csekélyke eredményei!.

Mikor az els bálra elhatározta magát,

Julius Cézárral kiáltott fel: alea jacta est.

Tapasztaltabb társait már napok óta

kérdezgette, hogy mi ott a szokás. Hogy tár-

salogjon hölgyével ? Megkinálhatja-e éjfél

után öt egy szerény vacsorával? Yigyen-e

czukorkákat? Mit tegyen, ha valaki a t5uik-

szemére hág? stb.

A frakk, klakk és lakk beszereztetett.

Arczát simára borotváltatta. Haja gön-

dörre sütve. Mikor már fel volt öltözve, ak-

kor vette észre, hogy ing-gombokat elfelej-

tett venni. Valamelyik társa elkeresett két

óriási rézszörnyeteget, mely sehogysem volt

i összhangban báli öltözetével,

j

(Vége köv.)
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ARANY JÁNOS
LELKI BETEGEIRL.

Irta : Dr. Jancsó Benedek.
1

(Folyt. 9 vége.)

Ágnes asszony htlen asszony, ki férje

mellett szerett tart. Szeretjével elhatároz-

zák, hogy férjét meggyilkolják. Szeretje a

tervet végrehajtatja, s Ágnes asszony se-

gédkezet nyújt a tervhez. Ágnes asszony a

férje meggyilkolásában való részvétel nélkül

is bnös asszony. Bne szenvedélyébl szár-

mazik, abból a mély és végzetes szerelembl,

melylyel szeretje iránt viseltetik. E szere-

lem nála oly hatalmas szenvedély, mely egy

magában alkalmas lelki harmóniájának meg-

zavarására. A törvényszéki lélektan azt
I

tanítja, hogy legtöbb bntény, mely valamely
j

hatalmas szenvedély nyomása alatt kövctte-

tik el, a tébolyodás egy nemének eredménye

s ezért igaza van Maudsleynak, ki azt mondja,

hogyha közelebbrl megvizsgáljuk a börtö-

nök lakóit, azok egy része nem ide, hanem

valamelyik elmegyógyintézetbe való.

Ágnes asszony lelki életének is Összhang-

zaia a szenvedély ama nagy vihara által,

mely a bnös szerelem és a férje iránti kö-

telesség között vivatik lelkében, meg van

zavarva; egyszóval az erkölcsi érzet és a

féket nem ismer szenvedély harcza nem

hagyja épségben az elme Ítélképességét, s

azért a gyilkosság elkövetésénél segédkez

Ágnes asszony lélektani szempontból már

nem jöhet a tökéletesen ép elméjüek sorába.

Mikor aztán férje meg van gyilkolva, keb-

lében rögtön megszólal a lelkiismeret szava.

A lelkiismeret szava azonban a már emlí-

tett körülményeknél fogva nála már sokkal

égetbben, sokkal kinzóbban lép fel, mint

egy közönséges hidegvér gonosztevnél, vagy

olyan bnösnél, kinél a bn közvetetlen oka

nem a lélek mélyébl felfakadó szenvedély.

A tébolyodás ily diszpoziczióival biró

Ágnes asszonynak a gyilkosság elkövetése

után a bntudat nyomása alatt, mint kesely

körme ragadja meg lelkét az a gondolat,

hogy az áruló bnjeleket el kell enyésztetnie,

mert ha elenyésztetheti valami módon, akkor

többé nincs mitl félni. E gondolat oly mélyen

beveszi magát leikébe, hogy azt hiszi: ha

kimoshatja lepedjébl a vérfoltot, akkor

nemcsak az emberek nem tudhatják meg,

hogy ki volt férjének gyilkosa, hanem lelki-

ismeretének vádoló s ózata is el fog csitulni.

Lelkében a bel- és külvilág képei összefoly-

nak. A vérfolt között, mely a lepedn van,

s a vérfolt között, mely a felizgatott agy

idegeinek túlságos ingerültsége folytán a

reczehártyán mintegy megállandósult, nem

tud különbséget tenni.

Ágnes asszony meg van zavarodva, csak

egyetlen gondolata van s e gondolata a bn-

jelek eltüntetésére vonatkozik, minden egyéb

körülmény rá nézve mellékes, s azért olyan

egygyen naiv ez igyekvésében. Ezért mossa

lepedjét az utcza gyermekek szemeláttára

s ezért ád a kérdezsködknek oly együgy

feleletet a lepedn esett vérfolt okáról.

Odagyül az utcza gyermek : Ágnes asszony, mit mos

kelmed ?

— Csitt te, csitt te, csibém vére kever el a gyolcs

leplet.

Egyáltalában a gyilkosoknál — nem

értve a hidegvér, mondhatni professzionátus

gazembereket — tapasztalható ama nagy

ügyetlenség, melylyel bnöket igyekeznek

elpalástolni. Sokszor az óvatosság legelemibb

szabályait is elhanyagolják a lényegesekben,

mig a lényegtelenebbekben nagy gondosságot,

ügyességet fejtenek ki, úgy hogy a törvény-

széki csarnokok figyelmes olvasóinak szinte

bosszankodniok kell amaz ügyetlenség miatt,

melylyel bnös tettét egyik másik gonosztev

palástolni igyekszik.

Épen ily naiv és együgy Ágnes asszony

azon felelete is, melyet a férjérl kérdezs-

köd asszonyoknak ád

:

Összefutnak a szomszédnök: Ágnes asszony, hol a

férjed?

— Csillagom, hisz ott benn alszik ! ne menjünk be,

mert felébred.

Mikor pedig a hajdúnak felel, akkor

már teljesen össze van zavarodva tudatában

a kl- és belvilág képe
;
akkor már oda ítél

tehetsége, melylyel különbséget tud tenni a

valóság és visionarius lelke képei között.

Akkor már kimondja, megnevezi a rögeszmét,

mely elbb mintegy öntudatlanul uralkodott

lelkén. Most az eddig mintegy névtelenül

él rögeszme, a tudat felszínére került, hogy

onnan kiszorítson minden gondolatot:

Jön a hajdú
;
— Ágnes asszony a tömlöczbe gyere

mostan.

— Jaj galambom, hogy mehetnék, mig e foltot ki nem

mostam.
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A hajdú Ágnes asszon}"! a börtönbe

zárja s a költö mély pszichológiai belátással

a börtönt olyannak rajzolja, mely kiválóan

alkalmas a téboly kifejlesztésére: sötét és

magányos.

Mély a börtön, egy sugárszál odaférni alig képes

;

Egy síigár a börtön napja, éje pedig rémtl népes.

Szegény Ágnes naphosszanta néz e kis világgal szembe,

Néz meren ... a súgárka mind belefér egy félszembe.

Mert alig hogy félre fordul, rémek táncza vau körle

Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja megrülne.

Ágnes asszony börtöne sötét s e bör-

tönben egyedül van. A magány és a sötét-

ség pedig, mint tudjuk, igen alkalmasak a

halluczinatiók és viziók létrehozására. Ágnes

asszonynak lelke pedig el van készülve a

víziókra s csakugyan mihelyt elveszi szemét

az ablaknyiláson beható világosság sugarától

s tekintetével a sötétség felé fordul, a börtön

éje megnépesül a rémektl. E rémeket nem
tudja nézni. De hogy is tudná, mikor ezek

a fájdalomtól és a bntudattól kinzott lel-

kének s lázgyötört agyának szüleményei, ügy
érzi, hogy ezek a rémek megfogják tébolyi-

tani. 0 pedig nem szeretne megtébolyodni.

Az örültek kivétel nélkül félni szoktak

irtózatos betegségüktl s az rültségtl való

e félelem, már csalhatatlan jele a beteg-

ségnek.

De nemcsak attól fél, hogy megörül,

hanem attól is, hogy mások észre találnák

venni, hogy meg van zavarodva. Igyekszik

iszonyatos baját elpalástolni.

Oltözetjét rendbe hozza, kendjére fordit gondot.

Szöghaját Í8 megsimitja, nehogy azt hig) jék : meg-

bomlott.

Az rülteket általánosan jellemzi, hogy

igyekeznek világosabb pillanataikban beteg-

ségüket mindenképen elpalástolni. Olyan for-

mán vannak, mint a részegek. Hiszen még
soha egyetlen részeg ember se ismerte be

egyenesen, hogy részeg. «Jó kedvem van,

pityókos vagyok — mondja a részeg, — de

részeg nem vagyok*, pedig ing a lába, a

nyelve meg elakad. Cassio Shaksperenél

nemcsak tiltakozik az ellen, hogy részeg,

hanem össze is verekszik azzal, ki részegnek

nevezte, pedig tudjuk, hogy mennyire fél

attól, hogy ha megrészegszik, hát verekszik

s ivás közben többször mondja: «Nem bántok

senkit*. Mindenképen igyekszik a verekedést

kikerülni s kész mindent eltrni, csak azt

nem, hogy azt mondják neki : részeg. A való-

ságos örült soha sem teszi magát rültnek.

A színlelnek ismertet jele: hogy színleli

az rültséget. A törvényszéki lélektan egyik

vezérfonala a bnösök lelki állapota beszá-

mithatóságának megállapításában ez a pszi-

chológiai tény. Lear sohasem mondja magá-

ról, hogy örült st mint már idéztük, egye-

nesen fél is attól, hogy megörül; mig sze-

gény Tamás, mintegy kérkedik rültségével,

folytonosan emlegeti, hogy a gonosz lélek

gyötri. Igen, de azt is tudja, hogy Shakspere

szegén}" Tamásban nem valóságos, hanem a

színlelt rültet rajzolja.

Ágnes birái elé áll, kik szánalommal

tekintenek rá. Á törvényszék elnöke elmondja

Ágnes bnét s büntetését: Szeretje, ki a

tettet végrehajtá, bitón fog veszni, ö pedig

börtönben marad egész élete fogytáig.

Körültekint Ágnes asszony, meggyzdni ép eszérííl

;

Hallja a hangot, érti a szót, s mig azt érti meg nem

örül.

De a mit férjérl mondtak, a szó oly visszásán tetszik.

Az világos csak, hogy ötét haza többé nem eresztik.

Érzékei épek, csalódásai nincsenek s azért

hallja a szót, de nem érti, mert lelkében

minden fel van fordulva. Igyekezik magát

tájékozni, igyekezik elméje tévedéseit meg-

igazitani, miként csalódó érzékét szokta az

ember másik érzékének segitségével megiga-

zitani. Vergdik, szabadulni akar iszonyú

sorsától. rültsége még nincs tökéletesen ki-

fejldve, még küzködik a lélek ereje az iszo-

nyú betegség kérlelhetetlen hatalmával. A
szót hallja, de értelmét kivenni alig birja,

hiszen minden oly visszásnak tetszik eltte.

Nem is ért meg egyebet, mint a mi rögesz-

méjére vonatkozik, t. i. hogy haza többé nem

eresztik s lepedjébl a vérfoltot nem mos-

hatja ki. Az örültek egyik jellemz tulajdon-

sága ama, mondhatni — bámulatos éles-

elméjség, melylyel mindent, mi csak legtávo-

labbról is rögeszméjükre vonatkozik, észre

vesznek. Ágnes asszonynál is a megzavarodott

lélek e sajátsága c kozza, hogy ezt megérti,

s a fogságban léte s rögeszméje között lév

kapcsolatot gyorsan felfogja.

E lelki folyamat azonban az idegrend-

szer teljes megrázkódtatása között megy

végbe. A végbe ment lélektani proczessztis
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nyomán az érzelmek egész árja tör ki keb-

lébl. A szütaian, a néma érzelmek könyek-

ben nyilvánuló árja:

Nosza sirni, kezd zokogni, sr zápor könye folyván,
j

Liliomról perg harmat, hulló vizgyöngy hattyú tollán. '

Mikor könyei folyásával lelke egy kissé
j

megnyugszik, beszélni kezd arról, a mi lel- I

két elfogta; rögeszméjérl, szörny mono-

maniájáról :
'

Méltóságos nagv uraim, nézzen istent kegyelmetek,
|

Sürgets munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek.

Mocsok esett lepedmön, ki kell e vérfoltot vennem:

Jaj, ha e szenny ott maradna, hova kéne akkor lennem, j

E szavak az Ágnes lelkében végbemen
|

tébolyulási folyamatnak épea oly forduló
i

pontját képezik, mint a hajdúnak adott fele-
|

let. Mig ama felelet a monomania felléptét ^

jelzi, addig ez a kérelem a monomaniakus
'

rültség teljes kifejldését. Ágnes asszony
!

rültsége e szavakkal egészen világos lett, s
|

azért a költ finom tapintattal ezt a tör- i

vényszék tagjaival is észrevéteti. A birák 1

belátják, hogy Ágnes asszony örült s azért

szelid résztvev szavakkal hazaküldik. A hol

a legfbb biró ily súlyosan tud büntetni,

minek kontárkodjék ott a gyarló emberkeze is.

Ezután a költ a továbbiakban a csu-

j)án rögeszméjének él rültet festi
;
azt a

szerencsétlent, kire nézve semmi egyéb sem
|

létezik, mint az, mire rögeszméje vonatko-

zik
;

azt a szerencsétlen alakot, melylyel

nem egyszer találkozunk az életben.

I

S Ágnes asszony a patakban lepedjét újra mossa

;

Fehér leplét, tiszta leplét, a futó hab elkapdossa.

íMert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel,

Ágnes azt még egyre látja s épen úgy, mint akkor

éjjel.

Virradattól kés estig áll a vizben széke mellett

:

Hab zilálja rezg árnyát, haja fürtjét kósza szellet.

Holdvilágos éjjelenként, mikor a viz fodra csillog,

Maradozó csattanással, fehér sulyka messze villog.

És ez Így megy évrl évre, télen-nyáron szünet nélkül.

Harmat arcza h napon ég, gyönge térde fagyban kékül.

szbe fordul a zilált haj, már nem holló, nem is ében,

Torzalaku ránéz verdiü szanaszét a sima képen.

S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa
;

Fehér leple foszlányait a szilaj hab elkapdossa.

Hasztalan mossa, mert a lepedn látni

fogja örökké a vérfoltot, mert ennek a vér-

foltnak mása a beteg agyvel rostjai közé

van beétetve a bntudat mardosó érzetétl,

a szörny bn elkövetésének éjszakája óta

és látni fogja mindaddig, mig az irgalom

atyja meg nem könyörül szánalmas életén.

A bevezetés kezdetén említettük, hogy

a ballada ép úgy, mint a tragoedia az em-

beri lélek tragikus küzdelmét szereti vissza-

tükrözni Azonban az emberi lélek ama leg-

tragikusabb küzdelmét, mely a megbomlott

szellem harczában: az rültségben tükröz-

dik vissza, a költi irodalom csak ritkán

rajzolja, mintha a költk azt tartanák, hogy

a színpad nem kórház, a ballada pedig nem
kórtani jelentés. Van is valami, mi az rült-

séget aeszthetikai tekintetben majdnem lehe-

tetlenné teszi s azért csakis a legnagyobb

költi tehetség birkózhatik meg az rültség

költi rajzával
;
csak egy Sbakspere a tra-

goediában s egy Arany János a balladában,

kik képesek voltak az emberi lélek legtit-

kosabb redöibe is behatolva, ismeretlen, rej-

telmes mélyébl felhozni a lángész hatalmá-

val az aeszthetikailag legfenségesebb költi

nyilvánulatát. E lehetetlennok látszó feladat

megoldása bizonyára egyik legnagyobb dics-

sége Shaksperenek és a mi Arany Jánosunknak.

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Mouniertöl.

(Folyt.)

III.

Bent.

Ez még nem volt elég. A nagybácsi igy

szólott unokaöcscséhez

:

— Fiam, hát semmit sem akarsz dol-

gozni ? Amint tetszik ! Kisértsd meg. Hat hét

múlva annyira fogsz unatkozni, hogy magad

jösz munkát kérni. Hanem ez a tétlenség

drága lesz neked. Tizenkilenczedik évedbe

lépsz és bizonyosan megtanulsz dohányozni.

Pénzre lesz szükséged. Kapsz egy hóra ezen-

túl száz soust.

Dániel azt kérdé magától : nem álmodik-e

és a jegyz nem vesztette-e el eszét? Mikor

az els tallért markában érezte — még soha

életében nem volt egy egész tallérja — he-

vesen megölelte nagybátyját. A nagybácsi

mégis derék férfin volt.
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A baccalaurus gyorsan felöltözve, még
mindennapi reggelijét, a darab száraz ke-

nyeret is elfeledte megenni ; sietett a va-

lósba elkölteni tallérját. Nagy szerencséjére

a boltok még zárva voltak. Az utczák üre-

sek, még csak koldust sem lehetett bennük

látni • — a koldusok késön kelnek. Dániel

els gondolata volt, hogy megvendégeli magát

egy csésze csokoláddal s mellé három darab

süteménynyel. Azt mondták neki, az nagyon

jó ;
de a kávésok Tramontban, miként min-

denütt, a hol éjfél után zárnak, kés reg-

gelig szoktak aludni. Az els ajtó, a mely

kinyik, egy ódondászé volt. Dániel ebbl azt

következtette, hogy a szellem eltte jár az

anyagnak s ennek az eszmének úgy megörült.

— Uram — mondá a könyvárusnak - -

van egy ötfrankosom (és megmutatta) sze-

retnék egy könyvet venni.

— Meg van önnek a «Voyage autour de

ma chambre» czimü könyv?
— Nincs, uram.

Dániel elkezdett lapozni a kis kötetben

és egy mondatnál megállva, fenhangon ol-

vasta :

« Egészben véve azt tapasztaljuk, hogy

az ember ketts. Azt mondják, ez onnan van,

mert hogy lélekböl és testbl van összeal-

kotva és ezt a testet tömérdek bnnel vá-

dolják
;
pedig bizonyára ok nélkül : mert ép

úgy képtelen gondolkozni, mint érezni. Egé-

szen olyan, mint az állat, tökéletesen elkü-

lönzött a lélektöl, ez igazi egyéniségtl,

mely külön léttel bir, melynek van Ízlése,

vannak hajlamai, van akarata s csupán any-

nyiban áll az állat fölött, hogy jobban van

nevelve és aztán, hogy szervei tökélete-

sebbek®.

— Mit mond ön ehez ? — kérdé Dániel

az ódondászhoz fordulva.

— Azt, hogy kissé túlhajtott. Oda adom

önnek a könyvet tiz sousért.

— Sok igaz van ebben a tételben. Ma
reggel, mikor fölkeltem, az én állatom na-

gyon vágyott egy csésze csokoládé után. De
a másik, a fnök sokkal több gyönyört talál

ebben a kis könyvben.

— (innék helyes eszméi vannak; láto-

gasson meg gyakran.

— Azonban a szerz téved egy pont-

ban. Az állatnak is van lelke, telve heves,

veszedelmes szenvedélylyel, vad és kegyetlen

lélek, mely. Plátó szerint, a mell és köldök

között székel. Ez a jászol, melybl a test

táplálkozik s azt élni kell hagyni. Én nem
is mondanám hát: a lélek és az állat; ha-

nem azt mondanám : a fnök és a szolga-

had. Mit gondol ön ?

— Ön tehát olvasta Platót?

— Én csak Plátót olvastam gyönyörrel.

— Akkor, nem eladom önnek ezt a

könyvet, hanem adom. Térjen be hozzám, a

mikor kedve tartja; egész könyvtáram ren-

delkezésére áll.

Ez a véletlen nagy fontossággal birt

Dánielre nézve. Elször megnyert egy em-

bert barátjául, a ki szerette a könyveket, a

mi egy fiatal emberre nézve a legnagyobb

szerencse
;
aztán elhatározta, hogy többé nem

vágy csokoládéra és semmiféle engedményt

sem tesz a szolgahadnak. Mikor a szolgahad

I nagyon követelleg lépett fel és a fnök
erején megtörve, nem birta tovább a har-

czot, megengedtetett neki, hogy csolnakját

kikösse a parthoz : ö pedig elvett egy szép

görög, íranczia, latin vagy olasz könyvet s

olvasott. így aztán nagyon ei'ssé fejldött

s nagyon ifjú maradt. Mikor a fnököt szo-

morúság érte (gond nélkül is lehet valaki

szomorú) kifárasztván a szolgahadat, elszen-

deredett.

Egy napon az ódondász, a ki alig gyzte

már könyvvel, csodálkozását fejezte ki e ke-

mény gyakorlatok fölött.

— Nincs olyan ördög — válaszolá Dá-

niel — mely három órai evezésnek és öt

órai járásnak képes legyen ellenállani.

Egy évig tartott ez a szép élet. Ámde
elérkezett a tavasz, az élet tavasza, sejtel-

meivel és nyugtalanságaival. Dániel mindig

a szolgahad fárasztásával elfoglalva, egy szép

reggel eltévedt, a mint a folyó sziklás part-

jának erdöboritotta nyergén felkapaszkodott

és egyszerre egy magas fasövény eltt ta-

lálta magát, mely valami magántulajdont lát-

szott határolni. Hogy a valóról meggyzdjék
s megtalálja az eltévesztett utat, felkuszott

egy lombos gesztenyefára, melynek alsó ágai

egészen a földig értek. A sövény támlául

szolgált egy padnak, melyen egy fehér ni
ruha terült el, fölötte egy széles karamti

szalmakalappal. Dániel lehajolva a mennyire

csak lehetett, jobbra-balra forgatta fejét, de

nem látott egyebet, mint egy sr, fekete

hajtömeget. Fiatal leánynak kellett hát len-

nie
;
— Dániel nem tudta másnak képzelni —
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hanem mit csinált az itt? A pad a szikla

gerinczén mintegy uralkodott a kristály

tiszta folyó és a zápor okozta sáros hegyi

patak fölött. A sárga és a kék viz egymás

mellett futott, alig éi'intve egyik a másikat,

s csak sokára egyesülve, mikor már nem ke-

rülhették el egymást.

Ezt nézte a fiatal leány ? vagy talán

valami könyvet tartott a térdén látatlanul?

Minden esetre egyedül volt s mozdulatlanul

ült; a mi ábrándozásra s szemléldésre való

hajlamát bizonyította. Csupán egy mozdulatot

tett; megigazította a sr hajtömeget s Dá-

niel mintha érezte volna a finom, fehér, kes-

keny kéz hosszú ujjainak csiklandozó érin-

tését, a mint a hajtömeget végigsimitották.

A következ pillanatban megszólalt egy kis

harang ezüst hangja. A fiatal leány gyorsan

felállott és eltnt a fasorban anélkül, hogy

megmutatta volna a szalmakalap széles ka-

rámjától beárnyalt arczát. Az a karam úgy

lebegett jobbról balról, mint két csattogó

madárszárny. Olyan kellemmel futott, a hogy

csak szép lány tud futni.

Tehát szépnek kellett lennie. Erre a

következtetésre jutott Dániel, a ki egyedül

maradva a gesztenyefán, könyvet húzott el

zsebébl. Szerencsétlenségre Petrarka szo-

nettel voltak s azok között arra a veszedel-

mes versszakra nyitott, melyben a költ áldja

a napot, a hónapot, az évet, az évadot, az

órát, a pillanatot, a szép tájat, a szerencsés

patakot, a hol öt a gyötr szerelem érinté.

Ah! Petrarka! Petrarka!

Egy óra múlva a fiatal leány ismét meg-

jelent a gyönyör fasorban. Most már lát-

ható volt az arcza, mert az árnyékban ha-

ladva, kezében tartá kalapját. Egyenes orra,

nagy, nyilt szemei, hátrafésült haja és fleg

szája, titokteljes száj, fájó, komoly mosolyá-

val, egyszerre elcsábították az ifjú fejét, a

kinek ersen meg kellett kapaszkodnia az

ágban, hogy le ne szédüljön.

A leányka nem volt magában. Egy negy-

vénes n lépdelt mellette és a mint a szél

délrl fújt, Dániel akarva nem akarva, a

nélkül hogy oda figyelt volna, de nem is

fordítva másfelé figyelmét, meghallott ne-

hány szót a társalgásból. Anya és leány vol-

tak. A leány neve René; — «az a név,

melyrl én ábrándoztam* — gondolá Dániel.

— Nem ábrándozott ugyan róla, de azért

nem kevésbé volt szinte önvallomása.

— Tizenöt éves vagy .... — monda

az anya.

— Júlia kora — gondolá Dániel.

— .... És elhanyagolod a zongora-

játékot ....
— Milyen szerencse ! nem muzsikális.

Ha az lett volna, Dániel ép úgy azt

mondotta volna; « Milyen szerencse!*

— Aztán — duzzogott a mama — egész,

nap mivel sem foglalkoztatod a tiz ujjadat.

— Varrónk vannak a házban . . .

Ezt nem René válaszolta, hanem Dá-

niel — magában. René mit sem szólott. Le-

csüggesztett fvel haladt anyja mellett. Egy

pillanat múlva nyugodtan fölemelte fejét ;

ajkán az a csábitó mosoly játszott. Az anya

ellágyulva kezei közé vette gyermeke fejét.

Dániel behunyta szemét és egy csók csatta-

nását hallá, melyet úgy szeretett volna

maga adni. Mikor a fáról leszállott, mintha

annak minden levele tánczolt volna.

— Nem tud varrni, nem muzsikális,.

neve René és tizenöt éves; mormolá az egész

utón.

A tó partjánál egy koldusasszony szólí-

totta meg. Könyörögve feléje nyujtá kezét s-

mosolyogva mondá;

— Könyörüljön rajtam, kedves uram, az

ö szerelméért — hiszen tudja már.

A hó els napja volt. Dánielnek még"

zsebében a tallérja. A koldusasszony kezébe-

csúsztatva suttogá:

— Fogja, de mondja meg neki, bog}'

szeretem.

A városba érve, az ódondász eltt

ment el.

— Mi történt, Dániel? Ön olyan vidánt

ma. Talán valami incunabulumot fedezett fel?

— Többet
;
felfedeztem egy Laurát, egy

barna Laurát.

— Mirl fecseg ön itt nekem . . .

— Egy fiatal leány . . .

— Hallja csak. Akarja ön, hogy továbbra

is jó barátok maradjunk? Akkor ne érintse

többé ezt a tárgyat. A nö épen ellenkezje

a könyvnek. A jó könyv h, bizalmas, nyilt.

elmondja önnek a titkait s elmondja mind.

Ha szólitja ön, készségesen engedelmeskedik ;,

ha elhagyja ön, nem panaszkodik
;
ha elfeledi

ön, vár önre
;

mindig ugyanannak találja s

tetszik, vagy nem tetszik önnek, ez nem az e

hibája, hanem az öné: az ön dolga öt meg-

érteni s vele érezni. Miként minden jó, csak
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nyer értékében idvel s ha sikerül elérnie a

négyszázadik évét, már épen megfizetbetlen.

Mondhatja-e ezt a nrl? Mutasson nekem

egyet, melyben olvashat a nélkül, hogy csa

lódjék. A mit én nekik leginkább felrovok,

az, hogy megölik a könyveket. Ha egy tök-

blkü elkezd velük egyszer foglalkozni, akkor

nem olvas többet.

— De hát Petrarka is szerette Laurát.

— Sok idt el is vesztegetett. Ne be-

széljen ön a szonettekrl, melyeket Laura in-

spirált neki. Ha megirta azokat, csak úgy

történhetett, hogy Laura már teljességgel

nem Háborgatta. Hát képes egy szerelmes

egyetlen verset Írni ?

— Mindazáltal . . .

— Szót se többet! — kiáltá az ódon-

dász parancsoló kézmozdulattal. — Megtil-

tom önnek, hogy elttem valaha nrl be-

széljen.

Dániel mintha mit sem hallott volna,

ment a folyó partjára ábrándozni, Este egész

nyugodtan igy szólt Ducommun nagybáty-

jához ;

— Miért nem nsültél te meg ?

— Mivelhogy a n nagyon drága bútor

nekem. Számitást tettem és a háztartás hét

frank és ötven soust nyelt volna el napon-

kint; nem számítva a zongorát, a keztyüt,

az illatszereket, a gyermekeket és a beft-

teket.

- Az ember nincs egyedüllétre teremtve,

gondolá Dániel és az én száz sous-m nem

elég kettnek. Dolgoznom kell tehát.

Másnap, nolia az iskolai félév vége felé

járt, elment az akadémiára, folytatni a jogi

tanulmányokat.

— Tehát rátérsz? — kiáltá Ducommun
nagybácsi diadallal. — Megmondottam ugy-e,

hogy ezt a henye életet hosszabb ideig foly-

tatva, halálból meg fogod unni.

IV.

A vipera.

Dániel égett a vágytól, hogy ismét a

gesztenyefán lehessen, de félt, hogy rajta

érik és az ettl való félelem erényessé tévé.

«A kémkedés gylöletes dolog, — gondolá

magában, — még akkor is, ha gonosz szán-

dék nélkül történik*. Másrészrl meg nem
tudott megbarátkozni az eszmével, hogy ne

lássa az ifjú leányt. A szenvedélyt és a kö-

telességet összhangba hozandó, gyakran vé-

gig-hosszig sétált a folyó partján a szomorú-

fzek alatt, és egész órákat töltött azzal,

hogy a túlparton, a sziklafal fölött, az ágaktól

félig rejtett zöld padra bámult, melyen oly-

kor egy-egy fehér virágokból font koszom

pihent arany koronggal körítve. Bizonyára

a René ruhája s szalmakalapja volt; de tá-

volról százszorszép rükercznek nézte "volna

az ember. Nehány napig csak megelégedett

Dániel ezzel a látványnyal, de az ábránd

idvel követel lesz. Hogyan közeledjék hozzá?

Más, vakmerbb, gyakorlottabb ifjú az ö he-

lyében könnyen talált volna ürügyet a csa-

ládba jutásra, ha egyébért nem, csupán hogy

megtudja : kicsoda René ? De Dániel nem volt

kiváncsi, s hiányzott nála a gonoszság. Plátó,

a ki megtanította a hajdan oly szép tetteire,

nem nyújtott neki eszközt arra, hogyan lá-

boljon itt ki a bajból. Még kevésbé a jog-

tanárok, a kik olyan pompás felolvasásokat

tartottak a természetjogból. Egy szombat este

mégis jó eszméje támadt. Ezt az eszmét egy

rozsdás kés* ébresztette az agyában, mely

még atyjáé volt. Miért ne menne másna}»

abba a kis erdbe a szikla-nyergen — egé-

szen tel a gesztenyefáig? Ott olyan szép

botot metszhetne. Aztán az egész világ tudja,

hogy bot minden fiatal embernek szükséges,

a ki hegyek között szokott járni. Ha a bot

le lesz vágva, akkor aztán majd meglátjuk...

Mikor a bot le volt vágva, Dániel igy

szólott

:

— Ilyen korán René még nem kelt fel.

Miért ne kapaszkodnám fel erre a fára, nem

hogy leskeldjem (ez megbocsáthatlan sze-

rénytelenség lenne), hanem hogy még eg}'-

szer lássam a helyet, hol nekem megjelent

és szívjam az illatot, melyet a légben hátra-

hagyott.

A gondolatot tett követte. Alig helyez-

kedett el a sr gályák között, mikor észre-

vett a pádon végig terpeszkedve egy alvó

hüllt. Szennyes barna, gyrs teste, oldalt

fekete foltokkal, hátán fekete csíkkal : ez nem

lehetett más, mint vipera. Dániel, hogy job-

ban lássa, egy ágnak egészen a végére kú-

szott ki, mely a pad támlája fölé hajlott le.

Ilyenkor jó szolgálatot tesz a bot. Dániel

kinyújtotta botját, hogy szétzúzza az állat

fejét, azt az undok háromszöglet fejet, azt

a hosszúkás, lapos fejet, mely vastagabb,

mint a test
;

de szerencsétlenségre a bot
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nem volt elég hosszú. Ha el akarta volna

érni ellenét, le kellett volna ereszkednie a

fáról a pad magas támlájára. Gondolt is erre

Dániel, de ha egyszerre ott teremne René,

milyen arczot csinálna hozzá? René csak-

ugyan közeledett és ez döntött. Mikor a

leányka egyenesen a zöld pad felé tartott,

talán hogy rá üljön, nem is sejtve a veszélyt,

habozhatott-e egy pillanatig is? Dániel

leereszkedett az ágról a vipera fejére s sar-

kával szétzúzta azt. Ez egy pillanat mve
volt. René nyugtalanul tekintett rá.

— Bocsánat kisasszony, — hebegé az ifjú

— ... erre sétáltam . . . felkusztam erre

a fára . . . hogy tájékozzam magamat . . .

megláttam azt a bestiát a pádon és nézze

csak — ... vége van.

- Bántotta önt ?

— Engem nem
;

de kegyed megérint-

hette volna, a nélkül hogy észrevegye . . .

— Ön hát ismer engem ?

— Nem, kisasszony.

— Nos, hát?

— Látom, megsértettem önt; bocsánatot

kérek.

Miért mondta ezt oly szomorúan? René

meg volt hatva és nem engedte meg neki,

hogy arra távozzék, a merre jött.

— Kell, hogy anyám lássa önt, — mondá.

És belépett a fasorba. Dániel mellette ha-
|

ladt, egy kissé hátrább, félénken, kalapját

kezében tartva..

— Nekem kell öntl bocsánatot kérnem,

— kezdé René. — Ön megsemmisitette azt

az undok jószágot, mely itt valakit megmar-

hatott volna, azzal nekünk tett szolgálatot

és még meg sem köszöntem önnek.

Ezzel egy forró égöv alatti növényekkel

diszitett verandához vezeté. A begóniák és

áloék mohón szivták be a fölkel nap jóté-

kony melegét.

— Legyen szives itt várni uram; meg-

nézem, fölkelt-e már anyám ? . . .

—
• Verjük a vasat, a mig meleg; gon-

dolta Dániel, mikor magára maradt. Midn
belép a mama, igy szólok hozzá: «Asszonyom,

nevem Forest Dániel; 20 éves vagyok, jó f,

jó szív; eljöttem, hogy megkérjem kegyedtl

leánya kezét*.

Hja! ö csak Plátót olvasta és az édes

ábrándok országában élt.

Azonban a verandára nyiló egy kis terem

gondolkozóba ejtette. Hasonlót még sohasem

látott. Aranyozott fametszvények, tükrök, ra-

kott müvek, egy török sznyeg, csillár, fali

sznyegek, az évszakokat ábrázoló négy fa-

relief; Leleux festménye, egy olasz paraszt

leány, a tavaszt ábrázolta s Renéhez hason-

litott. Mit akar ö ennyi nagyszerség köze-

pette ? A szólam, melyet olyan szépen kigon-

dolt, felbomlott elméjében s ocsmánynyá vál-

tozott: «Asszonyom, én egy szegény ördög*

vagyok s kérem a pénzét*.

Megnyílt egy ajtó és egy vén asszony

lépett eléje: Söprönyél, rajta egy barna tok,

tetején vörös-feny szinti fejjel, mely hason-

lított Dante Alighierihez, az epés költhöz.

A száj kinyílt, akár egy mogyorófa-szekrény

s néhány durva szót morzsolt, a mi ol}’an

nagyon hasonlított a tört mogyoró ropogá-

sához.

— Egy ember itt? Ez órában! Mit

akar ? Kicsoda ön ?

— Ö nagyságát várom.

— Megtörölte a lábát?

Dániel letekintett s a ragyogó parkéton

I

saját czipi nyomát látta fehér porból kör-

!

vonalozva. Egészen megzavarodva épen íu-

i tásnak akart indulni, mikor egy szemre-

I

hányó hang szólalt meg mögötte

:

— No, no ! Gertrud ?

Az öreg mormogva távozott. Dániel mé-

lyen meghajolva üdvözlé René anyját, a ki

a veranda bejáratáig jött. Még mindig igen

szép n volt; orra a Bourbonokra vallott s

járása királyni. Az els pillanatra látszott,

hogy nem tramonti.

— Üljön le, uram — mondá Dánielnek.

— (3n az, ki a fára kúszott és megölte a

viperát ?

— Kegyed tehát tudja?

— Azt hiszi ön, hogy leányomnak van

elttem titka?

Dániel egész a szemefehéreig pirult.

— A szomszéd gesztenyefáinak ágai át-

hajolnak hozzám. Le fogom vágatni. Nem
igen szeretem, ha arról járnak be hozzám ...

tudja ön?

Dániel felállott.

— De be lehet jönni az ajtón. Ah !

igen, ön velünk fog reggelizni, nemde?

Dániel ismét leült.

— És most, mondja meg: kicsoda ön?

René anyja olyan parancsoló jószívség-

gel, olyan szívélyes fensöséggel beszélt, a mi

távol tartott és felbátorított egyszersmind.
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Dániel feltétlen bizalommal mondta el élet-
'

történetét, a mi öt rokonszenvessé s mnlat-

tatóvá tévé.

— Ön tetszik nekem — mondá Fron-

tenoy asszony. — Ön nem hasonlit a többi

fiatalsághoz. Eemélem, látni fogjuk olykor-

olykor. Én szegény n vagyok, kit tönkre-

juttatott a háború . . .

E szó felbátoritá Dánielt és némi re-

ményt ébresztett benne. Azonban az aranyos,

selyemmel, bársonynyal bevont boudoir se-

hogy sem mutatott szükölködésre. Úgy tet-

szett neki, hogy tönk és tönk kétféle dolog.

— Lemondottam a világról, nem fogadok

senkit és nem foglalkozom mással, mint Ké-

nével, kis leányommal, kit zárdába szántam. '

Dániel homloka elborult. Frontenoy asz-

szonynak, ki t nem téveszté szeme elöl,
^

könnyed mosoly jelent meg ajkán.
!

— Csak azt sajnálam, hogy ön protes-

táns, — kezdé ismét. - Ez mindig válasz-

falat fog köztünk képezni és ez szomorú.

Ezer apró dolog van, mit nem mondhatunk

el egymásnak, nehogy vitatkozni látszassunk.
|

Az egyetlen kivétel, a kit látok, Firmin atya,

•egy derék szerzetes, a ki három mértföldre

lakik innen egy vadonban. Soha sem jö Tra-

montba, mivel az ön tanítói nem akarják,

hogy csuhában ide jöjjön. Firmin atya szel-

lemes, de szigorú férfiú. Gyakran látom. Tle
szoktam felvilágosítást kérni, midn tudni

akarom: helyesen gondolkozom-e?

Dániel mind jobban és jobban elkomo-

lyodott. Firmin atyában önkénytelenül ellen-

séget látott.

— Végre is, — végzé Frontenoy asz-

szony — szegény kis Reném, hozomány nél-

kül, egyenesen rá van utalva a zárdára. De

ha mégis, szerencsétlenségi'e, férjhez találna

menni, csak katholikushoz adnám.

Mintha Frontenoy asszonynak kegyetlen

•örömet okozott volna, hogy Dániel és Kéné

között minél mélyebb rt támaszthatott. És

ezért nem is lehetett volna kárhoztatni. Elre

látó, talán nagyon is messze elre látó anya

volt s nyugtalanította nemcsak a ma, hanem

a holnap és . . . holnapután méginkább. Hasz-

navehetetlen, dologtalan nemesnek, a ki csu-

pán saját szórakozásával foglalkozott volt,

•özvegye : kevésre becsülte az ers nemet és

teljességgel nem vágyott a napai örömök

•után. Erre a szép fiatal, lenhaju fiatal em-

berre sem tudott nyugtalanság nélkül tekin-

teni, a ki oly feltn módon mutatta be ma-

gát nála. Az a vipera bizonyára nem volt a

lermai hydra, de nyugodt napjainkban, mi-

kor nincsenek kipusztitandó szörnyetegek,

oly kevés kell egy fiatal f megzavarására!

Vájjon Kéné, a kis nyugodt leányka, nem

maga futott e korán reggel felkölteni anyját,

s nem lihegve beszélte-e el

:

— Mama, mama . . . egy vipera . . .

egy fiatal ember ... ha tudnád! . . .

Miért vert szivecskéje e közben oly he-

vesen ? Bizonyára elakadt a lélegzete a fu-

tástól; de érdemes volt-e emiatt úgy futni?

Egy vipera . . . egy fiatal ember ... Oh!

milyen szép történet ! . . . Annak oka bizo-

nyára az élénk benyomás, a heves felindulás,

a váratlan okozta megdöbbenés, az ismeret-

lennek csábja . . .

(Folyt, köv.)

A FRANCZIA ÍRÓK
LÁTOGATÁSA UTÁN.

A franczia vendégek közt volt egy, aki

a vendéglátást azzal fizette meg, hogy meg-

rágalmazta a magyar nemzetet a Mot d’ordre

czimü párisi lapban. E lap nem tartozik a

jelentékeny hírlapok közé. Nehány songért

árulják, s a külvárosok olvassák. De a mi

kellemetlen szag, annak elég egy kulcslyuk,

hogy egy egész szobát eláraszszon. így e laji

támadása is rögtön ismertté lett nálunk, meg-

konfundálta az embereket. Mert mit érnek

akkor ránk nézve az olyan ünnepélyességek,

melyeknek post festa ily epilógusaik van-

nak? Ki a hibás, hogy ilyen ember meg-

hivatott? — Vagy ki a hibás abban, hogy

egyáltalában ilyeneket Írni lehet? Ezek a

kérdések több lapban, kisebb nagyobb czél-

zatossággal fölmerültek, s körülbelül oda

tendálnak, mintha a francziák úgy fölsültek

volna velünk, mint mi a francziákkal.

Ez pedig nem igaz. S ha valaki ezt

ránk akarja fogni, annak jó korán meg kell

magyarázni az igazságot.

Senki sem tagadhatja, hogy a franczia

nemzetnek számos kitnsége tisztelt meg
bennünket látogatásával. Meg kell olvasni a

magyarországi lapokat, mily megelégedéssel,

regisztrálták valamennyien a franczia vendé-

gek egyéniségeit és kvalitásait. Már most,

hogy ezek a jeles és komoly emberek, akik-
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röl tudnunk kell, liog-y nem hírlapi rei)orte-

rek, — hogy tehát ezek rögtön, amint tizenöt

napi folytonos fáradtság és izgatottság után

haza érkeznek, otthon azonnal nem ülnek az

Íróasztalhoz, hogy papírra vessék benyomá-

saikat, és komoly oldalairól tüntessék föl

tapasztalásaiknak eredményeit, — ki csodál-

kozhatik ezen? Hiszen ha valaki rövid id
alatt oly sokat lát, mint a francziák láttak,

tapasztaltak minálunk, bizony abban oly nagy

foka támad az embarras de richessenek, hogy

legalább kétszer annyi idre van szüksége

az emésztéshez, mint amennyi id kellett az

evéshez.

Lessepstl azt várni, hogy benyomásait
{

oly rögtönösen adja el, mint Lermina, aki

nem lát egyebet nálunk a csárdásnál és

prostituált nknél: — furcsa kívánság. Épp
oly furcsa azt kívánni, hogy Dreyftts, Eatis-

bonne, Montét, Blavet, Trefeu, akik igazán

els rangú franczia lapokat képviseltek, a

Temps-t, a Journal des Debats-t, a XIX.

Siécle-t, a Paix-t (mely Grévy lapja), a Fi-

garo-t, Gaulois-t, — hogy mindezek, akiknek

magyarországi tartózkodásuk alatt úgyszól-

ván még az alvásra sem maradt idejük, —
hogy ezek már azóta nemcsak terjedelmes

czikkekben, milyeneket már a fentemlitett

lapokban közöltek, hanem mind komoly

essaykben fejtették legyen ki a Mag3mrorszá-

gon látottak és tapasztaltaknak fontos-

ságát.
j

Az ilyen dolgok érvényesülése nem rö-
|

vid napok, sem rövid hetek kérdése. És az

egész franczia expedicziónak kritikája nem
abban fekszik, hogy vájjon a francziák

már eddigelé rögtön fizettek-e? Hanem abban,

hogy kik azok, akik adósok maradtak? S

hogy vájjon elég hitelképesek-e arra, hogy

fizetni fognak ?
/

Ez a kérdés. Es erre a kérdésre a vá-

lasz csak megnyugtató lehet. A fölháborodás,

melyet Lermina czikke költött, a franczia

vendégek körében nagyobb volt, mint nálunk.

Lermina kárt akart okozni nekünk, s hasz-

not tett. S fölteszszük a magyarországi sajtó-

ról, hogy az elégtételt, melyet nyerni fogunk,

ép oly buzgalommal fogja regisztrálni, mint

a sérelmet, mely rajtunk esett.

Da hát akármit ir is Lermina egy párisi

soits lapban, képes-e az kitörölni a tények

ércztáblájáról azokat a nagj’^szerü momentu-

mokat, melyek a francziák ittléte alatt meg-

történtek? Képes-e csak meghomályositani

is azt a spontán, minden készítés nélküli

lelkesedést, melylyel a francziákat mindenütt

fogadták? Képes-e elmosni azt a magasztos

jelenetet a Petfi szobránál? Képes-e elfeled-

tetni Coppée költeményét Petfihez, mely

egyszersmind egy óda a magyar nemzethez?

— Hirlapi czikkek múló, napi érdeküek !
—

De aminek költk, mvészek adnak formá-

kat, az örökké tartó! — Coppée költeményé-

nek egy sora elég, hogy tulharsogja Lermina

hasábjainak bgéseit. S Coppée, Lesseps,

Ulbach, stb. mosolyognak, hogy bennünket

Lermina czikke idegessé tehet.

De mi is mosolygttnk. Mosolygtink a fö-

lött, hogy semmisem történhetik a világon,

hogy abba személyes tekintetek ne vegyül-

jenek
;

s hogy Saiss}^ Amadé urnák aprehen-

ziója elég arra, hogy Lermina ur ne lásson

Magyarországon egyebet, mint a mit leirt.

És nem is abban van a sérelem mi ránk

nézve, hogy Lermina ur azokat, a miket irt.

leirta. Mert magunk is sokan vagyunk itt-

hon, a kik a csárdásnak azon elfajzásáéit,

melyet Náday oly kitünen karrikiroz a Bál-

királynben, nem lelkesülünk. Elegen va-

gyunk, a kik a prostituczió miatt megtá-

madjuk a rendrséget. Elegen vagyunk, a

kik gróf Zichy den ötleteit nem mindig

tartjuk tapintatosaknak és Ízléseseknek. 8

elegen vagyunk, a kik a magyar arisztokra-

cziának újabb idben fölvett modorát nem

szeretjük, s túlságos hajlamait az exkluzivi-

táshoz, nem helyeseljük. 8 bizonyára a fran-

cziák közt is nem Lermina ur az egyedüli,

a ki ezeket észrevette. Mert észrevették ezt

alighanem a többiek is. 8 csak abban egye-

düli Lermina tu', hogy ezeket leirta, — és

azzal sértett meg bennünket, hogy csak eze

két irta meg rólunk. Holott a mi köz- és

társadalmi életünkben ezek a foltok és hiá-

nyok nem oly fontosak, hogy nemzeti orga-

nizmusunk fejldése veszélyeztetve lehetne

miattuk. — Ez az organizmus, egészben véve,

volt az, melyet be akartunk mutatni a fran-

cziáknak. 8 k látták, és fölismerték. A Kái-

pátök izmaiban, s a gazdag alföld éléskam-

rájában látták a magyar nemzet erejét és

gazdagságát. És mulatva tanultak. Mert a

franczia még tanulni sem ind, ha passzióval

vagy mulatsággal nincs összekötve. 8 azok

az epés, fekete vérü emberek, a kik csak

fondoi'kodni tudnak, de mulatni nem, azok
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hiába jöttek a t'raucziákkal í'rancziák gyanánt,

íVancziák mégsem voltak!

És alig hogy a írancziák hazamentek t-

lünk, jött hozzánk a íianczia kormány által

kiküldve Bayvet iir, az országos kiállítás ta-

nulmányozására. Már több nap óta van itt

és még hetekig íbg maradni, hogy tanulmá-

nyairól jelentést tegyen. íme, az els tény

annak bizonyítására, hogy a í'rancziák láto-

gatásának reális eredményei vannak. S czá-

íblat Lermina urnák.

Ily czáfolat több is lesz. S ezek mellett

elmosódnak az apró érzékenységek, melyek

utólagos számlákkal állanak el s a tuludva-

riasságnak gyakran nem is szándékosan tör-

tént hiányáért közvádlókká lesznek.

Egyes Ízléstelenségeken, komikus inter-

mezzókon, melyek a francziák ittléte alatt

megtörténtek, sokat fogunk még nevetni ez-

után is, — és nevettek ezeken maguk a íran-

cziák is. — De azért senkinek sem íog

eszébe jutni, hogy ezeket kalapács gyanánt

vegye kezébe, szétrontani az öszhangzó részt,

mely a francziák ittlétének kellemes napjai-

ból támadt és fenmaradt.

IQ. Ábrányi Kornél.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petófi-társaság f. hó 13-án (vasárnap) déleltt

10 órakor tartja meg szeptember havi ülését az aka-

démia kis termében, következ tárgysorozatt il : i.

Máli, elbeszélés, irta Peteley István (vendég), felol-

vassa László Mihály rendes tag. 2. Bogár a hóditó
ke/én. Költemény, irta és felolvassa Ábrányi Emil,
rendes tag. 3. Rajz, irta és felolvassa To'nay Lajos,

rendes tag. 4. Nápolyi emlék, költemény, irta és fel-

olvassa Kis József rendes tag.

A képzmvészet is hasznát fogja venni a le-

folyt hét kimagasló eseményének, ama lélekemel fo-

gadtatásnak, melyben kiállításunk lengyel vendégeit
részesítettük. Ez alkalommal újra felmerült különösen
az ifjúság körében az az eszme, hogy Woroniecki len-

gyel herczegnek, szabadságharczunk vértanújának grá-

nit síremlékére, mely a kerepesi-uti sirkert legszebb
helyét foglalja el, megrendeltessék bronzban ama
«küzd sas», mely kitn szobrászunk, Aradi Zsig-

mond müve. Aradi e sast minden pénzalap hiánya
daczáia szobormintában elkészítette. Alvét képben
két év eltt illusztrált lapok ismertették is. Woro-
niecki herczeget, a ki saját költségén vadászcsapatot

szervezett, a hadjárat vége felé a szregi csatában el-

fogtak s rövid pár hét múlva Haynau Budapesten fel-

akasztatta 24 éves korában. Az a több év elett fel-

oszlott bizottmány, a mely nehány ezer forint költ-

séggr-l a síremléket létrehozta, valamint az emléket
tervez Luksz Rezs mérnök már eleve sast szánt az

emlék ormára, de erre már nem lévén pénz, a sas-

szobor disz elmaradt. Aradi mve nem egyszeren
ornamentális, heraldikai sasszerü alakzat, hanem a

küzdelmet egész pompájában feltüntet fejedelmi sas.

Nehéz feladat volt a sas küzdelmét szabadon, termé-

szetes közvetlenséggel mvészileg megalkotni és a
mellett egy adott oszlop vonásaihoz alkalmazkodva,
az alakot egyszersmind az emlék architektúrájához

komponálni. A mvész a kitzött czélnak mind a két

irányban kitünen megfelelt. Derék lenne, ha az ifjú-

ság buzgalma egy remek mvel gazdagítaná a fvárost.

Sajtóhiba igazítás. Az újabb magyar irodalomról

szóló czikkünkben, lapunk múlt számában következ
sajtóhibák fordultak el : „De legborzasztóbb az, a mit

Glücksmann és Lenkei urak" stb. (E helyett :
„De leg-

boszantóbb^‘

.

—
•) „Mely a kicsinyes alexandria í-Am-

gáson" stb. (E helyett: ^alexandrin“.] „Formában és

tartalomban európai színvonalra törekszik, a nélkül,

hogy kivetkznék magassügából‘‘. (E helyett: „magyar-
ságábóP‘.)

Szerke.sztö : Ábrányi Emil, — Kiadó : Aig^ner Lajos.

Budapest, IV., Váczi-uícza 1.

A Petöfi-társaság
I. könyvkiadó-vállalaía.

Abouyi Lajos. «Itt a szép

Alföldön ». Népies elbeszé-

lések 1.60

Balázs Sándor. « Tarka
képek ». Beszélj- és

rajzgyiijíemény. 2 k. 3.20

— «Vig elbeszélések® 1.50

Bartók Lajos költemé-

nyei 1.20

Bulla János « Humo-
ros elbeszélések® . 1.60

Kötve 2.40

Endrödi Sándor költe-

ményei 2 írt. Kötve 2.80

— «Ujabb költeményei® 2.

—

i'é>/.v(*nytársasair nyniila;.*.
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A HEGEL-ISKOLA
ESZTHETIKÁJA.

Irta ; Palágyi Menyhért.

V.

A hriticsizmiis.

(Folyt.)

Az az alapkérdés, hogy mikép lehet oly

tiidásimk, melynek tételeiben általánosság és

szükségszerség uralkodik, egyértelm azzal

a kérdéssel, hogy mikép lehet a metafizika

tudomány ?

A metafizika ugyanis minden «a priori

>

vagyis tiszta tudásunk összesége. Ha egyszer

minden ismeretünkben egy hozzátevésiink nél-

kül adott, empirikus («a posterioris) elemet

és egy bellünk származó «a priori* elemet

különböztettünk meg, akkor jogunk van egy

oly tudományról szólani, mely ez utóbbi «a

priori* elemeket foglalja magában, és ez a

metafizika.

Azt a kérdést, hogy mikép lehet a meta-

fizika tudomány. Kant három kérdésre bontja

föl. Ezek : 1. mikép lehet a mathematika,

2. mikép lehet a fizika, 3. mikép lehet a

tulajdonképeni metafizika (az érzék fölötti

dolgokról szóló tan) tudomány?

Az els kérdésre a feleletet már meg-

kaptuk. A másodikra Kant hasonló választ

ad, mint az elsre. A harmadikra nézve

Kant azt tanitja, hogy érzékfölötti dolgok-

ról nem lehet tudásunk vagyis a tulajdon-

képeni metafmka, mint tudomány lehetetlen.

Alind ez eredményekhez Kant ismer-

tehetségünk vizsgálata vagy jobban mondva

bírálata által jut, úgy hogy egész filozófiája

bírálati jelleg. (Kriticzizmus.)

Az ismer-tehetséget Kant három tehet-

ségre bontja föl, úgymint érzékiségre, érte-

lemre és észre. E tehetségek mindenikét

rendre bírálat alá veszi. Az érzékiség kritiká-

jával már megösmerkedtünk
;
eredménye az,

hogy tér és id szubjektív formák és hogy

ép ennél fogva válik a mennyiségtan valódi

tudománynyá.

Az érzékiség bírálatával, a tér és id
alanyi mivoltával azért foglalkoztunk kissé

részletesebben, mert ez a bírálat aránylag

a legegyszerbb és a legkönyebben nyújt

bepillantást Kant egész elmélkedés! mód-

szerébe.

Az eszthetikára vonatkozólag ugyanis

Kant szintén azt a kérdést veti föl, hogy

mikép lehet az eszthetika tudomány, vagyis

hogy a tetszésben, melyet a szép költ, mi-

kép foglaltathatik általánosság és szükség-

szerség? Es hogy e kérdésre megfelelhes-

sen, szintén ismer-tehetségünket, specziá-

lisan a szép fölötti itélötehetséget, veszi

bírálat alá, ép úgy mint ezt az érzékiséggel,

az értelemmel és észszel már elbb a «Kri-

tik dér reinen Vernunft»-bau tette.

Világos, hogy ilyen, az ismertehetségre

vonatkozó vagyis trasscendentális vizsgála-

tokba sok pszichológia keveredik bele. Aíind-

azonáltal a lélektani vizsgálatokat jól meg kell

különböztetni a transscendentális elmélke-

déstl. Ha valaki elbeszéli, hogy ma milyen

idjárás volt, ez az elbeszélés lényegesen

különbözik a meteorologiai kutatástól, mely

azzal foglalkozik, hogy az idjárás általában

min tényezktl függ. Hasonló különbség

van a lélektani és transscendentális fejtege-

tés között ; amaz elbeszéli, hogy mi törté-

nik a lélekben, ez ellenben vizsgálja, hogy

az ismeret létrejötte általában min ténye-

zktl függ.

Azt azonban semmi transscendentális

filozófia a világon nem érheti el, hogy

lélektani ismeretekre ne támaszkodjék. Kant

a maga lélektanát jóformán egészen Wolff-

tól (1679—1754) kölcsönözte. Ez a lélektan

teszi Kant bölcseletének tanulmányozását oly

nehézzé. A szellemet ugyanis, ha az elmél-

kedés szükségessé tette, újabb meg újabb

apró tehetségekre forgácsolta szét, melyek-

nek mindenike egy transscendentális kriti-
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kácskát vont maga után. Ezen íelül a kü-

lönböz tehetségek neveit nagyon össze-

zavarta.

Mindenekeltt az ismeret három alap-

tehetségét, az érzékiséget, értelmet és észt

kell közelebbrl megvizsgálnunk. Az érzéki-

ség az alanyt viszonyba hozza a külvilággal

és Így részben szenvedleges természet, a

mennyiben a benyomásokat befogadja, rész-

ben cselekv jelleg, a mennyiben ugyanis

a benyomásokat a tér és id veleszületett

formáiba önti.

Az értelem úgy viszonylik az érzékiség-

hez, mint ez utóbbi a külvilághoz. Feladata

az érzékiség által n3uijtott és már egyszer

képzetekké tormáit anyagot uj (logikai) for-

mákkal felruházni. Az értelmet Kant már

egészen cselekv természetnek mondja, ám-

bár világos, hogy ez is részben szenvedöle-

ges, mert a képzeteket elébb befogadnia

kell és csak annyiban cselekv, a meuuyüben

a képzeteket uj formákba, a kategóriákba

önti. Euilitettük, hogy Kant a mennyiség,

minség, viszony és mód kategóriáit külön-

bözteti meg. Ezeknek a kategóriáknak az

értelemre nézve hasonló szerepük van, mint

a tér és id formáinak az érzékiség mkö-
désében.

A legmagasabb tehetség az ész. Mig az

érzékiség szemléleteket, az éi'telem Ítéleteket

nyújt, addig az ész íünkcziója a következte-

tés. Az ész foglalja rendszerbe az ismeretek

összeségét.

Nagyon messzire vezetne, ha az értelem

és ész bírálatát akár csak ol}" részletesség-

gel akarnék kifejteni, mint ezt az érzékiségre

vonatkozólag tettük. Elég megjegyeznünk,

hogy mind a három tehetségnek veleszületett

formái vannak és hogy e formák felfedezése

képezi a kidtikai bölcselet feladatát. Láttuk,

hogy az érzékiség a priori formái a tér és

id; az értelemnek is vaunak il}’ tiszta for-

mái és ezek a kategóriák. Végül az a kér-

dés, hogy melyek az észnek tiszta formái ?

Kant az észnek tiszta formáit eszmék-

nek nevezi és az ész bírálata által kimutatja,

hogy ezek az .eszmék ; 1. a világ, 2. az én

és mindkettnek közös alapja: 3. az isten.

A tér és id furmái teszik lehetvé,

hogy képzeteink vannak, a kategóriák, hogy

összefüggen gondolkodunk, az eszmék, hogj’

világnézletünk van.

Rendkívül fontos az a különbség, melyet

Kant az észnek és az alsó két tehetségnek

mködési módja között föltételez. Ha ugyanis

az észnek veleszületett formái, az eszmék,

ép oly természetek volnának, mint a kate-

góriák vagy a tér és id formái, akkor

istenrl ép ug}" lehetnének a priori ismere-

teink, mint a térrl vagy idrl sat., úgy

hogy a tulajdonképeni metafizika is tudo-

mány lehetne.

Az eszmék azonban Kant szerint csak

irániiadölv, de nem ismeretet nyújtók. A tér

és ide formáit, valamint a kategóriákat isme-

retünkbe belé viszszük vagyis ismeretünkben

hmnaneas módon használjuk; az eszméket

azonban nem viszszük belé ismereteinkbe

:

azok transseendentális irányvonalak, melyek

az ismereten kívül állva minden ismere-

tünket szabály )zzák.

Valamint a tünemények mögött áll a

transseendens «Ding an sicli», melyhez isme-

retünk nem férhet, úgy ismer-tehetségünk

mögött áll a transseendentális «Ding an sich»,

a tiszta én, melyet szintén meg nem ismer-

hetünk. Egész ismeretünk tehát sziget, me-

lyet egyik oldalról a világnak meg nem is-

merhet alapja, másik oldalról az énnek meg

nem ismei’het alapja fog körül.

Ez a tiszta én, mely minden lelki m-
ködésünk mögött áll, az eszmék által ad

irányt a lelki mködésnek: a kategóriák

használatának a szemléletek formálásában, s

a tér és id formáinak az érzéki benyomások

alakításában. Szóval az a tiszta én hozza

mozgásba az egész (lelki apparátust, mely a

tünemények megismerésén fáradozik.

A tiszta én tehát a valódi ur. Ez ad

irányt az eszmék által az értelemnek, az

értelem igazgatja az érzékiséget és az érzé-

kiség formálja a küls benyomásokat. De

nem csak az ismer tehetséget szabályozza

a tiszta én, hanem az akai’atot is. Az esz-

mék, melyek összes ismereteinkre nézve

irányvonalak, akai-atunkra vonatkozólag föl-

tétlen parancsolatokká válnak. A tiszta ész

az akaratnak valódi zsarnoka, és ezt nevezi

Kant az akarat szabadságának.

Ismeretünk világába két fell föl}' be a

magánvaló vagyis a uoumenon. Alulról, mint

a tárgyak magánvalója, felülrl, mint az én-

nek magánvalója. Az els ismeretünkön belül

szeuvedölegesen, az utóbbi cselekvöleg viseli

I

magát.

i

Ha ezt a közönséges nyelvre fordítjuk
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le, akkor azt az ellentétet fejezi ki, melyet

Schiller az érzékiség- és ész ellentétének ne-

vezett.

Hogy a világnak magánvalója és az én-

nek magánvalója összeíiiggnek-e, vagy talán

mind a kett ugyanaz az egy nonmenon, azt

Ivánt nem dönti el. De az alanyon belül min-

den esetre összhangba hozhatóknak kell len-

niök. Erre törekszik Kant az eszthetikában.

LAJOS SZERENCSÉJE.
Irta ; Mignon.

(Folyt, és vége.)

Természetes, hogy a gombok alig mentek

be a szk likakba, s az óra már fél kilenczre

járt. Lajos egész nekivörösödött a begombo-

lásba s türelmét vesztve mormogá;

Már kezdek dühös lenni. Mindjárt le-

tépek magamról mindent s lefekszem.

Végre elkészült.

Még kifelejtettem, hogy a bál délutánján

szobájába zárkózva egész alkonyig próbál-

gatta a meghajlásokat s az Íróasztalhoz ud-

variasan mondogatá :

«Szabad kérnem nagysád?»

A bál után kimerülve látták öt haza-

indulni és egyszerre ért szobájába a késn
kel téli nap els vérpiros sugarával.

Egész nap aludt és mikor estefelé be-

lestek ablakán, látták t a szoba közepén

egész nagyságában kiegyenesedve, táguló orr-

czimpákkal és víllámló szemekkel, elre fe-

szitett lábbal, hátraszegzett fejjel, amint séta-

botjával az almáriom felé ers támadásokat

intézett.

Csak késbb beszélgette el apránként

els bálja történetét.

Legelször is otthon hagyta a jegyét s

Így másikat kellett váltania.

Azután, mikor kocsipénz kímélésbl hóna

alá csapott lakkczipöit az öltözben felhúzni

próbálná, azok roppant szükeknek bizonyul-

tak. Csaknem sántikálva ment be a szem-

kápráztató csillárok alá.

A parf[uett simasága félelmet öntött be-

léje, s egy órai nehéz lelki tusa után merte

csak megkisérleni az els valczert.

Alighogy belejött a kerékvágásba, czi-

pöje szalagja megoldódott és a fél topánja

lemaradt.

Azt mondja, minden szem felé fordult, s

az egész terem egy roppant gunykaczajjá

egyesült össze.

Tánczosuöjének, annak a hó-vállu szke
tündérnek bántó nevetését még akkor is fogja

tán hallani, ha már nem fog hallani semmit.

Egy hosszú kamasz különösen sérten

nevetett a szemébe.

Az étterem egyik sarkában megvonulva,

pompás sashegyi mellett sztte a boszuter-

veket.

Párbajra határozta el magát, innét a

meglesett vagdalkozás
;
de kiderült, hogy tu-

lajdonképen ö azt az urat sohasem látta, s

hogy felkeresse, arra Budapest igen nagy, s

az ö ideje vajmi kevés.

Barátai között fiatal óriá.sok is voltak,

kik mindig önbálványukat emlegették és a

selejtesebb lapokat rémdramolettekkel s szel-

lemtelen tárczaczikkel árasztották el.

Leszólták a nagyokat; mindig csapato-

san jártak, s mert a rossz világ megfeledke-

zett róluk, legalább k maguk tömjéneztek

az egymás lángeszének — szemben.

A háta megett egyik a másikát ostobá-

nak s képzelgnek nevezte, st a Lipót-mezöt

is emlegette.

Lajos e beteges légkörben már több-

ször évödött a gondolattal, hogy Írni fog.

Milyen dicsség lesz az, ha a megyéje

székvárosának lapjában édes ura-atj-ja az ö

nevét olvassa egy vers alatt

:

— Bállá Lajos.

Nagy, feltn betkkel nyomtatva. Látni

fogja az egész megye, hogy büszke lehet szü-

löttére. Látni fogja Bibi, a keztyü história

hsnje, a kire Lajos sokat gondolt, és a

kirl az édes anyja azt Írja, hogy csodaszép

eladó lánykává fejldött, s öt — «tisztelteti».

Lajos ilyenkor szomorúan nézte meg a

tükörben arczát és aztán felsóhajtott: «Csak

ne volna olyan szép, a minnek írják
;
csak

ne tetszenék meg senkinek, akkor még ta-

lán ...» —
A be nem fejezett gondolat könnyen ki-

található.

A versírás — örömmel kell konstatál-

nom •— minden igyekezete mellett sem si-

került.

Egyszer megtörtént, hogy mig lakótársa

lefeküdt, egy elégiát akart írni az otthon

elhagyásáról. Az eszmét erre Ovidius hason-
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tárgyú, remek elégiája adta, melynek fordí-

tása tanulókonmkban annyi fejtörést okozott

nekünk.

Már éjfél felé volt az id, mikor lakó-

társának fülébe orditá

:

— Hollá, kelj fel Imre, nagy baj van.

Ez rémülve nyitotta fel szemeit, leg-

alább is azt vélve, hogy ég a tet a fejük

felett.

Az ijedségtl fehéren hebegé

:

— Mi az, mi történt?

Mire Lajos elébe állt s mondá

;

— Jó rím-e ez ?

«Isten veled szép kedvesem,

Kit én soha meg nem lelem» . . .

A lóvá tett Imre összeszamarazta és

nagy mérgesen a fal felé fordult.

Elcsendesült minden.

Egy íélórára rá ismét az a jelenet

;

— Imre, nem jobb lesz igy :

«Szép kedvesem isten veled,

Kit én soha meg nem lelelc^.

Ekkor már Imrét elhagyta a türelem s

Lajoshoz e végzetes szavakat intézé:

— Kedves barátom, hadd azt a verse-

lést náladnál okosabb s náladnál együgyübb

fejeknek.

Lajos soha sem ült többet a « szárnyas

ló»-ra, hogy a Parnasszusra lovagoljon.

És elfolytak a kedves egyetemi évek. A
gondtalan vidámság helyét a megélhetés

gondja követelte.

Boldog évek, melyekre örömmel emlék-

szik vissza az, a ki azokat átélte.

Ez a tavasz már Lajosunkra nézve is a

férfikor nyarába olvadt, melynek tán több a

melege, de több a vihara is.

Megjönnek a villámok, a tikkasztó h,
a hvös éjszakák, a munka és a vele járó

nyugalom.

De a szív édes izgalmai, szertelen áb-

rándjai, gyermek-hite és indokolatlan világ-

fájdalma nem jönnek többé vissza soha.

V.

Ura-atyja jó hivatalt szerzett neki és

anyja szokatlanul sokszor emlegette eltte a

házasságot.

Bibike igen jól fogadta és a kis lány

fekete szemei édes enyhülést nyújtottak neki,

ha a hivatal fáradalmai után hozzájuk ellá-

togatott.

De minek rajzoljak itt részletesen egy

szerelmet, mely az oltár elé fog lépni?

Férj és feleség lettek.

Boldogok voltak, hisz még mindketten

fiatalok voltak.

A fiatalság a boldogság kedvezmény-

jegye; a barátság és szerelem májusa; egy

isteni mosolygás, bár tagadhatatlanul a gúny

némi árnyalatával. Az ifjúság tagadás ; taga-

dása a sírnak, enyészetnek, a szomorúságnak

s öregségnek. A fiatalság rögtönzött beszéd;

szabálytalan, de gyújt; tartalmatlan, de köl-

ti. Az öregség akadémiai szónoklat
;
bonczol

és elemez, okoskodik és érvel; van benne

eszmeböség s rideg sztoiczizmus . . .

Mondom, Bibike szerette Lajost, de csen-

des, meleg, egyszer szeretettel
;
az érzékiség

lázongása s a szenvedély heve távol állottak

szivétl.

Szeretetük egy kis gyermek által lön

szorosabbra kapcsolva, ki a keresztségben

Dezs nevet kapott.

Mindketten bálványozták e gyermeket.

Mikor már kissé megntt, Lajos felültette

térdeire és úgy lovagoltatta; Gyi te czoczó.

Néha magasra emelgette, a mi a kis vi-

téznek igen jól esett.

Orczácskái nekipirultak, piczi két szeme

nevetett s ugyancsak megránczigálta a papa

bodros, szke szakállát.

Anyja az üdvözültek irigységével tekin-

tett e gyönyör képre.

Ha a gyermek aludt, Lajos órákig állott

összefont karokkal a bölcs eltt, mintegy

jós lélekkel olvasva a gyermek vonásaiból.

Oh! az alvó gyermek nem mindennapi

látványosság! A kis szemhéjjak lezárt ró-

zsája angyalokkal népesül be; a lélekzés,

mely a piczi ajkakon átszürödik, az isten

lehelete; a mellett azok a kedves, meztelen

karocskák meg lábacskák, s fölötte az apai

komolyság és az anya szendesége . . .

Az unalmas kis városi tél után a ta-

vasz els lehelete érinté meg a holt termé-

szetet.

Mindenki a szabadba sietett.

Ki a szabadba

!

Virágnyilás, madárfütty, lombfakadás,

mosolygó menybolt, egészséges, üde leveg

stb., mint azt már ezer meg ezer jó és silány

poéta megénekelte.

Az évszaki változás törvénjí^e bizonyos

összefüggésben van az emberi szervezettel.
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Annyi bizonyos, hogy tavaszkor mintegy uj

élet liullámzik végig az ereken. Az agy m-
ködése nem oly szabályszer, mint télen. A
tavasznak különös részegitö varázsa van, melj^

átszivárog idegzetünkbe s az agyat is annyi

fényes képpel tölti meg, hogy azt mintegy

elvonja a komolyabb eszméktl. Tavaszkor

elsimulnak az arcz redöi, gyakori a mosoly

és mintegy gyermekes örömet érzünk a ter-

mészet ujjáébredésén. A komoly, rendszeres

munkálkodás a téli estéket illeti meg. E so-

rok Írója maga is tapasztalta, hogy legjob-

ban esik a szellem gépezetét akkor hozni

mozgásba, mikor kint a szél sivit, kaczag,

tombol, mig bent az ég fahasábok össze-

omló parázsa ábrándozásba ringatja a lelket.

Ilyenkor születnek a legszebb költemények,

a leggondosabb tudományos iratok. De ta-

vaszkor minden lépéssel uj szépség és báj

köti le téveteg figyelmünket; s mig az egyik

tárgyhoz kötött gondolat még alakuló-félben

van a fejben, már egy más tárgy más érzel-

meket ébreszt bennünk.

Lajos és neje egy ily tavaszi sétán ta-

lálkozott elször a fiatal férj fvárosi barát-

jával, K. Ödönnel, kit, mert e rövid törté-

netkében eléggé fontos szerep jut neki,

olvasóim kegyes engedelmével kissé részle-

tezni fogok.

Minthogy pedig e találkozás Bibikének

i'ejt végzetest magában, s a nk els sorban

a férfiak külsejét veszik figyelembe, én is a

külsn kezdem.

A róla kiállított katona-könyv a követ-

kez leírást nyújtja:

« Születés helye; Budapest; kora: busz

év; testmagassága: 1'760 m.; mellbség;

88 cm.
;

szem : fekete
;

szemöldök : fekete

;

haj: gesztenye-szin
;
orr: rendes; száj: kicsi;

arcz : hosszúkás. Különös ismertet jel ; hom-

lokán egy könny vágás, párbajban kapta. Be-

szél : magyarul, németül, francziáiü és szerbül.

Múltjára nézve, Byron Don Juánját róla

mintázhatta volna. (Vagy én mintáztam a

Don Juan után?)

Gazdag szülök egyetlen gyermeke. Már
kis korában nyakas, büszke, vásott. Nevel,

három hónapnál tovább nem állta ki mel-

lette. A komoly szellemi munkát sohasem

kedvelte, de eleven esze s ama kör folytán,

melyben nevelkedett, bizonyos csillogó, köny-

nj^ed játsziságot, elég finom gúnyt és fölü-

letes ismereteket sajátított el.

Szerelmeskedések lánczolata volt élet-

története. Szerelmes volt unalomból, néha

hiúságból. Természete szerencsés volt annyi-

ban, a mennyiben kedvese htlensége nem

ejtett rajta mély sebeket; csak hamar heg-

gedö s könny karczolásokat. Ö csak addig

bolondult a nért, mig ki nem ábrándult. S

mikor ábrándult ki ? Ha karjaiba omlott . .

.

A szerelemre gyakran a hiúság vitte. Meg-

látott egy nt. Társai ledér körében nem

hallott egyebet, mint örökös dicsítéseket-

Arról is értesült, hogy a fél város fiatalsága

bomlik utána; azt is hallotta, hogy szive

kbl van
;
hogy lelke nincs

;
hogy X meg-

örült miatta; hogy Y fbe ltte magát érte;

hogy Z roppant vagyonnak hágott nyakára,

csakhogy szeszélyeinek tessék
;
hallotta, hogy

szellemds, hogy ördög; hogy nincs anya-

szülte, a kinek meghódoljon.

— Megpróbálom.

És megpróbálta. Néhány hét alatt me-

gint életunt lett. Nem találta olyannak, csak

a hire volt nagyobb a — gyöngeségénél.

Ödön egy rokona látogatására jött le

pár hétre, és a csinos, szellemes fiatal asz-

szonyka nem épen megvetend zsákmánynak

igérkezék.

A férje csendes, mulya ember, kit hiva-

talos aktáinál egyéb mi sem érdekel
;
a n

kissé falusias, kissé hiú, kissé tudja, hogy

nem rút az arczocskája . . . megannyi kilá-

tások a könny gyzelemre.

Az ily gazoknál kifejlett emberismerettel

a kis Dezst igyekezett meghóditani. Tudta,

hogy az anyák szivéhez legjobb kulcs a gyer-

mek egy mosolya, melylyel a «bácsi» enyel-

gései iránt fejezi ki királyi megelégedését.

Csaknem mindennapos lett a mit sem

sejt Lajos házánál.

Megszokták mint egy családtagot tekin-

teni; s Bibi tréfásan nevezgette a «mi lova-

gunk »-nak.

A negyedéves közgylés ideje következ-

vén, Lajos a szokottnál jobban el volt hal-

mozva munkával, és akaratlanul a kezére

játszott hazug barátja sima tervének.

A kisértés nagy volt.

Bibi utóvégre is csak n, a pillanatnyi

benyomások rabja, s Lajos csendes lelke és

nem szép arcza, csak még most tnt fel el-

ször, mint éles ellentét, Ödön apollói, karcsú

termete, s uralomvágyó, csillogó szellemével

összehasonlítva.
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Bibi összehasonlitott, s ez már kórtünet.

Lajosom, légy résen, nehogy szomorúan kell-

jen befejeznem rövid beszélykémet

!

De azért Bibi lelke távol volt minden

vétkes gondolattól. Nem tudta, hogy örvény

szélén hajlik le virágokért.

Gyermek volt, ki nem értette az Ödönre

szórt nyájas pillantások jelentségét. Sze-

rette, mint egy szép bútort szokás, ha már
megszoktuk magunk körül . . .

Alkonyodott. A fiatal nö merengve né-

zett ki ablakán, melyen a kert világainak

illata tolult be a fehér függönyök között.

Keleten nehéz felhk kezdtek tért foglalni,

és éles ellentétet képeztek a nyugaton alá-

merül nap biborfényével.

Mint az piros ruhája az Ödön fekete

szalon-kabátjával, mikor a legutóbbi házi-

mulatságon együtt táuczoltak.

S mily jó tánczos ez az Ödön ! Milyen

kedves szemei s elmés ötletei vannak.

Ödön belépett.

Leültek szemben egymással. Csend volt,

csak az óra ketyegése hallatszott. Mintha

mondaná

:

— Az id rohan, siessetek ! Akár jót

tesztek, akár bnbe estek — az id elvisz

mindent. Tik-tak . . .

Ödön szokatlanul közel húzódik hozzá,

s a már terjeng homályból szemei ijesztöleg

fénylenek rá.

A fiatal asszony összébb húzódik, mintha

fáznék azoktól az ég sugaraktól.

Vagy tán a mimósa összehúzódása ez,

mikor kézzel érintik ?

Vagy az zé, mikor a golyó szivébe

hatolt ?

Nem, a szívnek semmi része sincs ez

összereszket ésben.

(jdön mindig közelebb jö, már térdei

ruhájához érnek és forró lehelete, mint va-

lami öldökl pára száll felé.

Elhervasztja-e a mi szegény Lajosunk

életboldogságának virágát ?

A n feláll és szótlanul, ajkait össze-

zárva, kissé összehuzódva néz a zavartan

felugró Ödönnel farkas-szemet.

— Asszonyom, én szeretem önt.

Bibi ártatlan csodálkozással felelte

:

— Nos, mi is szeretjük kegyedet!

Ödön szemeiben gylöletes fény cziká-

zott fel. Gúnyt üz belle ez a falusi asszonyka ?

Vagy egy kiképzett szinlelvel van dolga?

E perczben kinyílt az ajtó és a kis

Dezs (már tudott járni) tipegett be rend-

kívül küzdve az egyensúly törvényével, a

dajka által támogatva.

Ödön arcza elsötétült, mig a fiatal anya

a kiállott veszély édes érzetével vette_ karjai

közé.

Ki tudja? Utóvégre nö volt ö is, pilla-

natnyi benyomások rabja, s talán nem túl-

zók, ha azt mondom, hogy a haza jöv férj

kis fiát ölébe véve, összecsókolta — szeren-

csédét.

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította : Beksies Gusztáv. —

L*

Ne vádoljatok azért, liogy

.Togszerint ítéltem, mértein.

Ti választatok bíróvá.

Bár még férfi-kort nem értem.

Engem választottatok ki

Érettebb ifjak között,

Hogy bíróként törvényt üljek,

Jó, gonosz tettek fölött.

Meg ne rójatok, ha tán

Tolvajt, gazt felkötteték,

Mert ez a gonosztev nép

Mind csak hitvány söpredék.

Komolyan végezve tisztem,

Nem mulattam tréfa-, élczen.

Mert ki a becsületért küzd.

Annak ellensége lészen.

Tudjátok meg, az igazság

— Komoly, avagy tréfa szó -

Olyan, mint szilárd, vas lándzsa:

kéern törik, s nem hajtható!

Hség lánya az igazság

— Legyen játszi tréfa bár —
Szél, vihar közt is örökre

Áll, miként a szikla-vár.

Most eszembe jut, mit söm
— Lelke már az égbe’ van —
Számtalanszor monda nékem,

Hallgassátok meg szavam.

«— A lovag már kiskorában

Megtanulja, jól megértse.

Hogy játék, vagy tréfa közt bár

Az igazságot ne sértse.

“^A számok az eredeti, Michaelis-féle gyuijtemény

számait jelentik.
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Ezt tettem hát most is én, Meghalt már minden reménye :

S azt hiszem, hogy jól tevém. Gyümölcs néha ott terem.

Követém nagy sömet — Hol nem várja senki sem !

Ká követ senki se vet». Láng ül Rodrigó szemében,

Ezt mondotta dón Eodrigo, Mint hirkáni tigrisében,

S térdelt a király elé le, Hangja dörgés, arcza szint vált,

S kik felett Ítélt hallották, Szinte megrémíti atyját!

S még csak Uz évet sem éle. Bal lábával hátra lép.

És megrántva jobb kezét.

II.
Ekként tör ki zord haragja:

(No, hisz bámul most az atyja!''

Diegót bánat emészti, (c— Hadd atyám kezem szabadra.

-Mert családját meggyalázták, Részkor ingerelsz haragra,

Hs, nemes és Jnnigonál Ámha nem volnál atyám.

sibb és nemesb családját. E szókat sem mondanám

:

S látja, érzi, nincs hatalma Kiszaggatnám a szivét.

-Megboszulni szégyenét. Ki ilyet tenni merészel.

Mert öreg már és elaggott. Megölném e puszta kézzel

;

Fegyverét nem birja már. Ez pótolná kard helyét! —»

S mig sinlik bánatában. Sir az atyja, úgy meghatja

Büszke Gormaz díszruhában, «— Lelkemnek dics magzatja,

Hetykén és bántatlanul jár E harag nekem vigasz.

Az utczákon szerte szét. — Bús neked, nekem vig az.*

Nem érinti ételét. E hevesség nem hazud:**

Ej álmot rá soh’ se hint. Szég) énemért állj boszut.

Fel a földrl nem tekint, Becsületem elveszett.

S nem lépi át küszöbét. Hogyha te meg nem leled. — »

Még barátaival se szol. Buját közli, — meg nem állja —
Ajkait lezárja jól. Kardot ád neki, s megáldja.

Mert megsértné ket e E kard Gormaz végzete,

Gyalázat lehelete.

Mig szivében e harcz tombol,

S sok dicsség hezclete.

Sokat tervez, meg-meg fontol,

E szennyfoltot hogy van-e

III.

Még lemosni eszköze?
Diego Lainez, Rodrigó,

Fiait hivatja egybe,
A «Kasztillai» nak atyja

S hozzájuk egy szót se ejtve.
Töpreng a szégyen felett.

Egyenként terjeszti szét
Mely nemes családját érte.

Azok gyenge tenyerét.
Látja, hogy gyenge, ertlen,

De nem azért teszi ám,
S bár a vére forr erében.

Hogy vizsgálja, nézze tán
Izma, karja íáradott.

Azok vonalát, erét

:

Fiait hivatja hát.

Spanyolnak e babona
Nem szól és csak nézi ket.

Soh’ se volt tulajdona.
Megszorítja a kezüket,

A becsület visszaadja — Hogy lássa : melyik merészebb,

— Bár éveknek súlya nyomja.
Oly ersen, oly heményen

S vér nem hevíti erét — Hogy fiai sírva szóltak:

Régi, itju erejét.

Kezüket úgy megszorítja.

«— 0, megölsz, tisztelt atyánk ! »

Hogy ezek kiáltják sírva:
Tulajdonkép : me agrada = örvendek neki.

«— Már elég ! 0, mit tegyünk ?

** A közbe es négy sor a legtöbb kiadásban nem-

fordult el, s mivel a vers menetét akadályozza, ki
0, megölsz, ereszd kezünk ! » hagyandónak véltem.

Ahogy Rodrigóhoz éré. Ford.
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IV.
Ámde mitsem válaszol rá.

Ez történt pár napja ép.

A jó Diego Lainez Cid a grófhoz már belép.

Hogy végezte est-ebédét, Bátorság csendül szavában,

Az asztalnál még beszélget

:

Délczegen lép, lép be bátran:

Fia ott van mind a négy. «— Gróf, nem hittem volna én,

Három neje gyermeke, Hogy oly durva légy, s kemény.

Ámde korcs a negyedik, Hogy — kopód-iö\ mert elvette

S ki a négy közt korcs vala, A nyulat atyám — e tette

Cid volt, a Kasztillai. Szégyent hozzon rá te tled.

Ahogy Lainez beszélt. Szóval, ámde tettel fleg.

Úgy csak sértett férfi szól: E szégyen hát, kérdezem.

«— Gondoljátok, fiaim, meg. Megboszulva mint leszen ?»

Hogy becsület nélkül élek; A gróf tréfálni akar.

Mert elvettem egy nyulat Ám Cid felpattan hamar.

Két ebtl — ztek vadat — Most a gróffal összecsap.

Ez ebek kopói voltak S ez sebet sebekre kap.

A hires lozáni grófnak.

Durván támadt rám — s gyalázat !
—

Szóval, tettel meggyalázott.

Boszuljátok ezt ti meg,

(Folyt, köv.)

Ifjak vagytok, s én öreg».

Mondva ezt — sirt kicsi hijja — ELVÁLÁS UTÁN.

Most els szülöttjét hijja.
Regény

Hogy avassa nagy titkába,
Maré Mouniertfil.

Viszi a szomszéd szobába. (Folyt.)

Fia ujját ott bekapja. íme, a miért az anya az els pillanattól

Szörnyen marja és harapja. felfegyverkezett a védelemre. Renéhez pedig
Fájdalomtól, mit kiállt,

Így szólott :

Fia szörnyen felkiált. — Mitl rémültél meg úgy? Egy íiu, a
Egy szót sem szólt hát neki. ki a fára mászik; . . . üiszen a múlt évben
És rögtön ki kergeti. te magad is sokszor csináltad azt. Egy sikló

Háromnak még kett hijja, kigyó a pádon, ilyet mindennap látunk a
Két fiát együtt be hijja. mezn. A fiú megöli a kígyót, ... ezt min-
Most is épp oly próbát tett . den paraszt megteszi s azért nem kéri mind-

Épp úgy ordit mind a kett! járt a montyoni jutalmat. Mindamellett, ha
Cidre gondol utoljára. te úgy kívánod, megnézem a fiatal embert s

Legifjabb és korcs fiára. adok neki reggelit. Rendelj háromra csoko-

Az ujját szájába kapja Iádét, de rizkedjél hozzá visszatérni, ez nem
És keményen megharapja. illenék.

Ciden szörny kin czikáz át. Dánielhez pedig igy szólott, a mint

Majdhogy arczul vágja atyját. tudjuk :

«— Ujjamat bocsásd, atyám, — Kedves uram ! Nem neheztelek önre.

Mert goromba leszek ám ! » de ne rohanjon ön fejjel a falnak. Leánj'om

Don Diego ezt hogy látja, nem férjhez menend. Ha ön pénzt keres, itt

Cidet öleli karjába. nem fog találni: a poroszok, a kik most

«— Jöjj, fiam vagy énnekem, hátat fordítottak, engem koldusbotra juttat-

Jöjj, szeretett gyermekem. tak. Ha pedig szivbeli ügye volna önnek és

Rád bízom fegyverimet. ez okból akarna ide járni, csak idejét vesz-

Fegyverimet, s tisztemet

:

tegetné: leányom soha sem fog hugonottához

A grófot kivégezed, nül menni. Mondám.

Ha kedves becsületed®. Ez óvreudszabályok megtevése után

— Jó Cid mindezt hallá, hallá, Frontenoy asszon}' nagyon szeretetreméltó
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volt Dániel iránt. Társaságból volt, sokat

olvasott, számtalan emlékei voltak. Plátó

maga sem volt idegen eltte. A baccalaurus-

nak soha sem volt még ilyen ünnepe és a

csokoládét kitnnek találta. Az anya any-

nyit beszélt és ol}^ vonzón, hogy nem maradt

ideje az ifjú leányt szemlélni. Eeggeli után

sétát tett vele a kertben és aztán elkísérte

a rácskeritésig. Csak itt volt alkalma Ké-

néhez fordulni.

— Isten önnel, kisasszony' . . .

— Isten önnel, uram, köszönöm.

Ah! köszönöm; milyen zene! Tiz lépés-

nyire az utón, Dániel ismét találkozott a

koldusasszonynyal, a ki mosolylyal üdvö-

zölte. Ha még egy tallérja volna a zsebében,

szívesen oda adná neki.

René a vasrácsnál maradt. A koldus-

asszony hozzája közeledve alamizsnáért ese-

dezett; «az ö szerelméért; hiszen tudja már.»

— Tudom már?! — kérdé megütközve

a leányka.

— Igen, annak a fiatal embernek a sze-

relméért, a ki az imént távozott innen és a

ki olyan nagyon szereti önt . . .

V.

A vasárnapoh.

Ennek a reggelinek nagyon sok követ-

kezménye lett, mire Frontenoy asszony nem
gondolt; — sohasem lehet mindent elre

tudni.

Dániel nem veszté el bátorságát
;

ellen-

kezleg. Azok közül való volt, a kiket vonz

a veszély és munkára buzdít az akadály.

Még azon nap este igy szólott nagybátyjához

ifjú vidámsággal;

— Bejelentek neked egy jövend kollé-

gát. íme unokaöcséd. Megkedveltem a jegy-

zösködést; nagyon szeretetreméltó hivatásnak

tetszik az nekem. Egészen a jogi tudomá-

nyoknak fogom magamat szentelni. Két év

múlva licentiátus leszek.

— Mi tetszik? — kérdé a jegyz, a ki

az els pillanatban azt hitte, hogy a bacca-

laurus részeg. Talán kissé igazsága is volt,

noha a szegény fin csupán egy csésze cso-

koládét ivott.

— Várom ellenvetéseidet. Hogy Tra-

montban licentiátus legyek, beleszámítva a

bölcsészetet és jogot, körülbelül öt-hat évi

tanulmány szükséges. De én számtalan módját

tudom, hogyan lehet idt nyerni. Ölelj meg

s add ide a jövbeli renténiet, mert rosszul

vagyok öltözve, a mi a te unokaöcsédnek

nem válik tisztességére.

Ez az utolsó kívánság nem tetszett a

jegyznek, kinek rögtön az a gondolat for-

dult meg az agyában ; mitl foszsza meg ismét

magát, hogy ezt a rést betömje.

Dániel tisztességes ruhát, uj keztyüt

kapott, s igy most már mehetett látogatóba

Frontenoy asszonyhoz. Az úrn oly tökéle-

tesen átváltozottnak, kicsinosodottnak, neki-

bátorodottnak találta az ifjút, hogy nem

merte megmutatni Renének, hanem magánál

tartva a kis szalonban, egy óra mnlva azzal

végzé

;

— No lám, ön-e az valóban ?

Tény, hogy Dánielnek egyszerre biztos

lett a fellépése; — talán maradt valami a

vérében a velenczei nemesébl. Annyi bizo-

nyos, hogy e napon a vén Gertrud nem

merte figyelmeztetni, hogy tisztítsa le a czi-

pöit. Frontenoy asszony lassankint mind na-

gyobb élvezetet talált a fiatal emberrel való

társalgásban, nem mintha a maga részére

követelt volna valamit (ö már régóta na-

gyon szintén lemondott a világról), hanem

mert az ifjúság, mely bennünket elhagyott,

tetszik másoknál; és talán azért is, ü.ert a

szeretetreméltó özvegy kezdett alább hagyni

azzal, hogy ne fogadjon senkit Tramontból.

Minden esetre ö volt az, a ki igy szólott a

búcsúzó Dánielhez

;

— Már? ""emélem, nemsokára eljön.

Az ódondász jóslata teljesült. A bacca-

laurus abbanhagyta nála a látogatást. Ellen-

ben gyorsan haladt jogi tanulmányaiban. Bol-

dogok, a kik olvasták Plátót, vagy legalább

Horáczot ! Ez a tudomány, az egyedül szük-

séges, mozgékonyságot kölcsönöz nekik az

életben és gyors felfogást szellemüknek, a

mi mindenben szolgálatukra lehet. Ducommun
.leremiás kinyilatkoztatta, hogy unokaöcscse

geniális ember.

Dániel egyetlen szórakozása volt idrl-

idre tett látogatása Frontenoy asszonynál;

a ki ezeket a látogatásokat rendesen nagyon

rövideknek és gyéreknek találta. Majd azzal

1
a kívánsággal végzé, hogy a fiatal ember

i minden vasárnap 2 órakor látogasson el reg-

'
gelire. Komoly vonzalom volt ez ? Bizonyára,

de a sátán nem calált alkalmat a belopó-

zásra. íme, a mi fölött önök, óh regényolva-
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sók! bámulni fognak. De meg kell barátkoz-

niok ez eszmével : sok nö van, ki képes tár-

salogni minden nyolczadnaj) három órán át

egy fiatal emberrel, a nélkül hogy egy pil-

lanatra is elvakuljon.

De hát Kéné? Nem járt-e rá nézve ve-

szélylyel minden nyolczadnap látni a lenhaju

fiatal embert? Az anya nem hitte. Azt kép-

zelte: elég okosan és finoman végzi dolgát,

midn közéjük áll. A legjobb eszköz ket
elválasztani. René félénk volt, vagy inkább

duzzogott s önként hallgatag, még szót sem

váltottak egymással egy-egy látogatás alkal-

mával és a távozónak kezét sem nyújtotta.

«Lányom nem megy férjhez®, ismétlé idrl-
idre az anya a megállapitott óvrendszabály-

hoz hiven.

Csupán Gertrud, a vén bonne látott

tisztán a maga egyszer eszével. Nagyon

arisztokratikus érzelm és nagyon jó katho-

likus volt. Aztán értesüléseket szerezve, meg-

tudta a fiatal emberrl, hogy csak hitvány

tanuló, a kinek egy sous-ja sincs, csupán

egy paraszt nagybátyja; hogy honn burgo-

nyával él, abból is hetenkint csak egyszer

lakik jól. Hát mit akar ez ebben a házban?

Mindenekeltt enni. A telhetetlen ! Meglát-

szik az étvágyán, hogy hetenkint egyszer

lakik jól. Mondta is asztal után a szakács-

nénak nem egyszer

:

— Ez házassággal fog végzdni

!

— Ne mondja . . .

- Meg fogja látni!

A mi Dánielt illeti, t nem nyugtalani-

totta Gertrud gylöletet lövell tekintete s

Frontenoy asszony ellenkezése. Még csak

meg sem kísérelve Renét megnyerni, haladt

egyenesen a maga utján és türelemmel várt

az állhatatos hit kitartásával, mely azt súgta

neki: «Meg lesz®. Nagykorúságát elérve nem
nyúlt pénzéhez. Ducommun nagybácsi sze-

rencsét kívánt hozzá magának. Ö csepegtette

leikébe ezt az egészséges eszmét. Huszonkét

éves korában benyújtotta thézisét a licentia-

tusra. Junius utolsó hétfjére kapott határ-

idt. Diadalnnep volt ez. Ducommun nagy-

bácsi oda súgta egyik kollégája fiébe:

— Lever ez mindnyájunkat : lángesz
gyerek.

E napot megelz vasárnap Dániel nem
tette látogatását Fronteno}’ asszonynál. A
két n egyedül ült a reggelinél. René soha

sem volt még ilyen szomorú. Reggeli után

az anya átölelte leányát és keze alatt egy

hevesen ver szivet érzett. Aztán mindkét

szemét megcsókolva, kél nagy könycseppet

szárított fel azokból.

— Ah, Így vagyunk. Te tehát szeretsz?

— Ha úgy parancsolja.

Másnap ki volt szerencsétlenebb, mint

Gertrud? Rendeletet kapott, hogy vigyen

levelet Ducommun mester irodájába. Nem tu-

dott olvasni, de azért nem kevésbé tisztán

látott.

— Fogadni mernék, — monda a sza-

kácsnnek, — hogy ez a tolakodónak szól.

A tolakodó Dániel volt.

— Tegnap nem evett itt; hívják, hogy

egyék holnap.

— Ne mondja.

— Meg fogja látni.

Azonban engedelmeskednie kellett. A
levél különben csupán pár szót tartalmazott

:

« Jöjjön mielbb. Beszélni valóm van

önnel ».

Dániel a meghívást elolvasva, elsápadt.

Mi történhetett!? Valami azt súgta neki,

hogy kemény megpróbáltatás vár rá. Mikor

a duzzogdába lépett, oly megindulást érzett,

milyet még egy alkalommal sem. Az ara-

nyozott fa-faragványok, a csillár ragyogó

díszítése, a török sznyeg, a Leleux festménye

szakadatlanul azt ismétlék: «Szegény vagy®.

Azonban nem volt annyira szegény. Dúcom-

mim megígérte neki, hogy mielbb társul

fogadja irodájába. Ámde ez a gazdagság még

nagyon távol volt tle! . . .

— Szólani kíván velem, asszonyom ?

— Igen, barátom, üljön le . . .

— Ez az els szó, mit ön nekem mon-

dott . . .

— Igen, emlékszem; két évvel ezeltt

e szobában Nos, miért jött ön ak-

kor ide ?

E szavakra Frontenoy asszony mélyen

szemébe nézett Dánielnek. Az ifjú lecsg-

geszté fejét.

— Jött megkérni René kezét . . .

Dániel, a ki még állott, most egy tám-

lás-székbe hanyatlott, mintha egész jöröje

szakadt volna le rá!

— Nos! — mondá az anya megragadva

az ifjú mindkét kezét — önnek adom.

Dániel szörnyet halt volna, ha az öröm

megölné az embert.

— Azonban csak két föltétel alatt
;

—
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folytatá Frontenoy asszony. — Az els, hogy

nem ö fog önhöz menni, hanem ön jön hozzá

lakni. A második ... de még nincs itt az

ideje, hogy megmondjam önnek. Elbb be-

szélnem kell Firmin atyával.

Dániel nem hallotta ezt az utolsó szót.

Minden álma teljesült. Nem kivánt többet

sem istentl, sem embertl. Ez volt szeren-

csétlensége. Mindig kell, hogy legyen valami

kivánni valónk.

VI.

Hímen.

— Vasárnap, — niondá Frontenoy asz-

szony elbocsátva Dánielt. — Errl egy szót

sem, fleg René eltt.

A licentiatus megörzé a titkot annál-

inkább, mert nem volt kinek elmondania.

Tökéletesen boldog volt; azonban csak egy

hétig. Elérkezett a hetedik nap és elkezd-

dött a harcz.

Mindenekeltt az ajtót kinyitva Ger-

trnddal találkozott, a ki rettenten boszus

arczot vágott. Ez nem jó jel volt. Aztán

René rosszul érezvén magát, nem jelent meg

az asztalnál; — vagy talán el' akarták tá-

volítani. Ha komoly volna a baj, anyja mel-

lette maradna. Végül pedig a mama maga is

nagyon aggódó volt. Csak foghegygyel evett

s aztán elvezette Dánielt a kertbe.

— Ön nekem nagyon táglelkiismeretü-

nek látszik vallási ügyekben.

— Mit akar ezzel mondani asszonyom?

— Azt, hogy ön nem sokat tart val-

lására. Mikor én önt e pontban ostrom alá

fogtam ön nagyon gyöngén védelmezte magát.

— Hová czéloz ezzel ? ha szabad kér-

denem, asszonyom.

— Egész nyíltsággal megmondom önnek.

Ellenzésre találna önnél, ha vallásának meg-

változtatását kívánnák öntl?
— Igen, asszonyom.

— Ah ! azért mondom, mert Firmin

atyának igen ers ellenvetései vannak a

vegyes házasság dolgában.

— Nos! hát René kisasszony térjen át

a })rotestantizmusra. De nem — folytatá na-

gyon komolyan — ezt az áldozatot nem fo-

gadnám el. Ha elhagyná hitét, nem tudnám

úgy szeretni.

— Ne beszéljünk errl többet; sóhajtá

Frontenoy asszony busán.

A társalgás fenakadt. Dániel korán tá-

vozott. Az ajtóban Gertruddal találkozott. A
vén jószág nevetett; nem éppen, hogy ne-

vessen, hanem hogy mutogassa három sárga

fogát. Ez a nagy száj dühössé tette. Csak

akkor tudott némileg megnyugodni, mikor a

hegy tetejére ért. Három napig ott maradt

s aztán beesett arczczal nyitott be nagy-

bátyjához.

— Ah lám, mi történt veled ? — kérdé

a nagybácsi. Már holtnak hittelek. Beteg

vagy ?

— Az, hogy lemondok a jegyzöségröl s

utazom Velenczébe.

— Minek ? Mit csinálsz ott ?

— Semmit.

Dániel, ezeket mondva, asztalán levél-

két pillantott meg. Csupán e két szót olvasta

belle: « Jöjj ön hát»

— Ah úgy ! Megbol. ndultál ?

— Nem, kedves, jó nagybátyám; nyu-

godjál meg, nem utazom s mai’adok jegy-

znek.

Alig hozta rendbe öltözetét, futott Fron-

tenoy asszonyhoz.

Gertrudnak sárgák voltak a szemei a

méregtl s dühösen forgatta azokat. Jó jel

volt. René Dániel megjelenésére egészen

elpirult.

— Jöjjön, — mondá az anya, — és

csókoljon meg !
— Firmin atya mindenbe

beleegyezett. Mindegyikük marad a maga

vallása mellett. Rajta, René!

Aztán megfogta a két gyermek kezét s

egymáséba helyezte

:

— Legyetek boldogok; de ne hagyja-

tok el

!

René anyja karjaiba hullott s sokkal

hosszasabban, sokkal gyöngébben ölelte át,

mint szokás szerint. A csókoknak egy jó

része, melyeket anyjának szánt, Dánielnek

jutott.

— Nos, kedves nagybátyám, ime jegyz
vagyok egész életemre. Megnsülök, ha te is

úgy akarod.

A jeg3'Zö ként és tüzet okádott. Ismer-

jük nézetét a házasságról. Kötél a nyak

körül, eszeveszett költekezés és hivatás el-

hanyagolása. A jegyzséghez ntlenség. Mert

végre is két dolog közül az egyik : a jegyz
vagy az asszony mellett van és ebben az

esetben nincsen az irodában
;
vagy az irodá-

ban van s ez esetben nincs a neje mellett és

akkor ...
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Kétségtelenül túlhajtott nézet, mert van

elég jegyz, akiknek nejei tiszteségesen vi-

selik magukat. De hát már Ducommun papa

pessimista volt. Ezer ellenvetés után enge-

dett s elhatározta, hogy megteszi a hivata-

los utat a paphoz. Egyszerre befutotta a

várost a hir, hogy ez alkalomra a zsidónál

uj ruhát vett; a mi hihetetlennek tetszett.

Bármiként volt légyen a dolog, Frontenoy

asszony nagyon megvolt vele elégedve. Min-

den a legjobb rendben ment s az eljegyzés

publikáltatott a tramonti hivatalos Za^J-ban.

Látni kellett volna, milyen hatást tett a

kerek asztalnál.

A formalitásoknak elégtétetvén, a titkár

kezébe adta Eenének a tollat:

— Kisasszony irja alá; — mondá neki.

Eené remeg kézzel jegyezte oda nevét.

A titkár visszavette a tollat, mondván:
— Asszonyom, köszönöm.

Asszonyom? E szóra a betanított fiatal

leányok gyönyörtelten mosolyognak, vagy

egyenesen állva szemszögletböl kacsintanak

férjükre, mintha mondanák : «Enyém vagy

már». Eené remegve, megtörve dlt Dániel

karjaiba s arczát könyek árasztották el.

Másnap délután hat órakor az ügyvéd

a kerek asztalhoz ült. Fehér nyakkendt

viselt s meglátszott rajta, hogy jól reggelizett.

— Mil}^en szép ön ma, — mondá neki

az elnök. — Honnan jön?

— A Dániel esküvjérl. Násznagya

voltam.

— Nos!?
— Nos! hát a szertartás bizony sovány

volt. Elmentünk egy faluba, hol a templom

be volt csukva kulcscsal. Az egyházfi be-

vezetett a sekrestyébe. A pap nagyon rossz

kedv volt s csak úgy lemorzsolta a mondó-

k:íját latinul. Aztán mindnyájan beirtuk a

nevünket egy lajstromba s a lelkész hátat

forditott mondván: « Készen vagyunk*. A
napa ajkába harapott

;
Dániel gyöngéden

rátekintett nejére. Egyedül ö látszott meg-

indultnak s mintha imába lett volna rné-

lyedve.

— És volt-e inni való ? — kérdé az

rnagy.
- Természetesen. A kocsik visszavittek

Frontenoy asszonyhoz. Fölséges reggeli várt.

Osztriga, ángolna, szarvasfilet, szarvas gomba

mindenhez, fenyömadár pástétom, pezsg b-
ségben. Csakhogy én magam ettem. Ducom-

mun mindig fösvény még a máséból is, a

mama boszus, a fiatal asszony meghatva, a

férj elbájolva ... A kerek asztalt kellett

volna meghívni.

— Vegyes házasság! — mormolá az el-

nök, — megmondtam én azt. Eosszul kezddik.

— Hát mi van abban ? Szeretik egymást,

boldogok; — mondá a moralista.

VII.

Jegyz.

Két év múlva Forest mester, Ducom-

mun mester társa, hivatalában iszonyuan

boldogtalannak érezte magát. Mi baja volt

tulajdonképen? Két évi jegyzsködés. Olyan

megpróbáltatás ez, melyen még a legkitar-

tóbb vidám kedély is megtörik.

— Születtem, hogy jegyz legyek, mint

az elefánt, hogy a tornyot hordozza
;

—
gondolá busán Dániel.

— Szabad! — (Ügyfél kopogtat az

ajtón
!)

— Jegyz ur, adjon nekem jó tanácsot

. . . Eégen vágyom egy házra. Most meg-

kínálták 25,000 frankért. Ez az ár nekem

elnyösnek tetszett.

— Hát vegye meg.

— De azóta meggondoltam magamat.

Talán nagy is egy kicsit az az összeg.

— Akkor hát ne vegye meg.

— De hát . . . már rá Ígértem.

— Akkor vegye meg.

— ígértem, de nem irtain alá semmit.

— Egyezkedjék ki az eladóval.

— Ö azt mondja, hogy ráigértem.

— Hát vegye meg.

— De nem Írtam alá semmit . . .

— No ez már a lelkiismeret dolga.

— Mit tanácsol ön?

— Végjéé meg!

— De akkor vesztenék . . .

— Meglehet.

És ez az ön hibája lenne . . .

— Hát legyen. Csak tovább.

Ez a jelenet egy óra hosszáig tartott;

az ügyfél dühösen távozott. Dániel mélyen

felsóhajtott, aztán vigasztalásul az ablakfélé

fordult, mely a tóra nyílott. Irodája a Du-

commun nagybácsiéval szomszédos, a jó ol-

dalra nyílt, szemben egy szigettel, hol magas

nyárfák terjesztették szét lombos ágaikat a

légben, niig a felhtlen ég s a nyugodt tó

egymás látásában gyönyörködtek. Dánielnek
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önkénj^teleniü lezárultak a szemei s olyan

furcsa káosz vonult el eltte. Egy távoli

városka, az iskola pad, Plátó, Éva szakácsné,

az ódondász, a gesztenyefa, a vipera, a fehér

ruha, stb. stb.
i

Igen, de mindezek után jött aztán a

fekete madarak húzása. Egy nap sem volt

teljesen boldog házassága óta. Eené soha
j

sem volt neje; mindig Prontenoy asszony

leánya maradt. Aztán nem volt nászutazás
|

s harmadszor, ez már lehetetlenség volt és

szintén szólva, megtehették volna-e ezt ?

Egyedül magára hagyni azt a szegény mamát! í

Hiszen olyan nagyon szerette a falut. Ott
j

kellett maradnia még télen is. Forest mester i

kénytelen volt reggel korán elindulni irodá-
i

jába. Nem mehetvén haza csak este, vendég-
j

fogadóban kellett étkeznie. A szegény mama
{

késn szokott lefeküdni. Fenmaradtak vele.

Természetesen, nagyon kellemes társalgó

volt, gyönyörség hallgatni
;

de éjfél után

egy órakor lefeküdni, mikor korán kellett

kelni s mikor az ember egész napját az iro-

dában tölti . . . Aztán, hogy az igazat meg-

valljuk, az a szegény mama féltékeny volt.

Illett, hogy feszélyezve legyenek jelenlété-

ben s ne beszélgessenek hangosan k ketten

. . . Egy este, mikor a csalogány dalolt, Dá-

niel merészkedett megkérdezni Renét;

— Miért nem mondjuk mi egymás-

nak te ?

— En a szegény mamámat öw-özöm, —
válaszolá a fiatal asszony.

Egy reggel, nem minden erltetés nél

kül, sikerült nejét rábírni, hogy egyedül

ment vele sétálni a fasorba. Mikor a közel

padra leültek mozdulatot tett, hogy meg-

ölelje. René gyorsan kiszabadította magát.

— Mire gondol ön ? Ha a szegény mama
látna bennünket!

(Folyt.)

NEMZETI színház.
(Antonius és Kleopátra. Tragédia 5 felvonásban. Irta

Shakespeare. Fordította Szász Károly. Uj szereposz-

tással folyó hó 13-án került elször színre a nemzeti

színházban.)

Mikor arról volt szó, hogy Shakespeare

nagyszer remekét «Antonius és Kleopatrá»-t

a nemzeti színház igazgatósága fölvette újra

repertoirejába, ketts irányú volt a kíváncsi-

ság, mely leste várta az idei évad els pre-

00.5

miérejét
;

az egyik nagyobb érdekkel törve

utat azt bolygatta : min sczenirozásban fog-

ják bemutatni
;

a másik kevesebb skrupulo-

zitással az eladás sikereit találgatta.

És e ketts kíváncsiság ép Antonius és

Kleopátránál, Shakespeare legtöbbet vitatott,

legtöbbször dicsért és nagyon sokszor ócsárolt

müvénél nagyon okadatolt, mert hisz mind-

nyájan tudtuk, hogy maga a tragédia úgy a

mint Írva van, a legremekebb eladásban

sem élvezhet a színpadi technika mai fejlett-

ségi fokán, hol a költ valóságos rabszolgája

a függöny fel- és legördülésének és viszont

mindnyájan tudtuk azt is, hogy a legkitnbb

sczenirozást is tönkre teheti a gyönge játék.

És az els esetre már él példánk is volt a

bécsieknél, kik a sczeuirozással csúfosan meg-

buktak.

Paulay szerencsésen kerülte el az örvényt,

a mely a németeket elnyelte. Ö nem Anto-

niusnak és Klopatrának akart creálni szere-

pet, hanem e kett tragédiáját óhajtotta be-

mutatni. Paulay rendezésében, úgy látszik,

arra fektette a fösulyt, hogy lássuk, mint és

miért vész el Antonius a fél világ ura és

miként lesz semmivé a «Nil kígyója*. 0
Shakespeare tragédiájának jelenet-halmazá-

ból avatott kézzel azokat a jeleneteket tö-

möritette aktusokká, melyek nekünk Antonius

és Kleopátra tragédiáját mutatták be. Abból

a sok mellékes alakból, epizódból, mely

Shakespearenél hangyabolyként hemzseg, de

oroszlányi ervel tartja vissza a tragédia fo-

lyását, semmi sem maradt meg Paulay rendezi

czeruzája alatt
;
az az ezer és ezer apró galy

és levélke, mely az eredeti mben csak néha

láttatja a fatörzset, le van tördelve. Paulay

csak magát Antonius és Kleopátra tragikumát

akarta bemutatni és sikerült is neki egy ki-

vételével, hol elnyesett olyat is, mely bár

nem lényeges, de nagyon sokat magyaráz.

Az actiumi ütközet jelentségének leg-

alább egy jelenetben való feltüntetését ért-

jük itt.

Nem mondjuk ezzel azt, a mit Keszler

ur a «Nemzet» hasábjain, hogy ezen fordul

meg a tragédia és itt dl el Antoniusnak és

Kleopátrának sorsa. Nem áll. Az actiumi üt-

közet csak egy nagyobbszerü darabja annak

a mozaik alkotásnak, melybl a tragédia te-

remtve van. Magára a bukásra, az actiumi

ütközetnek összes siettet hatása csak annyi,

mint Fulvia halálának és annak a sok apró
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birnek, mel.y Eómából jön s látszólag érin-

tetlenül bagjja, (le tényleg szive mélyére

megy Antoniusnak. A fél világ urának tra-

gikuma abból a viszonyból támad, meljÜDen

triumvir társaival van és életnedvét abból

a nagy bnbl szivja, melyet Antonius, Caesar

nvérével való egybekeléssel követ el. Ez az

sorsának tragikuma és nem az actiumi üt-

közet és azért nem nagy hiba, hogy ez ki-

maradt, csak kár volt érte azéi't, mert nem
értették mindjárt els pillanatra Antonius nagy

monológját és Kleopátra panaszait.

Egyebekben csak gratulálhatunk Paulay

urnák.

Nem mondhatunk ennyi jót magáról az el-

adásról. Határozottan állít hatjuk, hogy sokkal

jobb Shakespeare! eladásokat láttunk már a

nemzeti színházban. Nem az általános ellen

van kifogásunk, mert összeségében még ak-

czeptálhatót kaptunk, hanem egyesek csak

kárára voltak a mvészeti hatásnak. így

— hogy ellentétekkel ersebben bizonyíthas-

sunk — a szép, korh színpadi kiállítás mel-

lett, visszataszítók voltak a népjelenetek.

Azon a hnjón, mely három óriást czepelt,

olyan csendes élet volt, mint valami török

mecsetben és Bacchust olj’ különös összhang-

ban dicsítették, hogy bizony fejedelmibb bor-

dalt énekeltek a rómaiak, ha maguk között

voltak a korcsmában és nem fejedelmek eltt

produkálták zenei képességüket. Azután si-

lány és törpe volt az a hadsereg is! Bizony

ilyennel nem gyzhet Antonius, ha százszor

oroszlány lelke van is; mert hisz az olj’an

hadseregtl, mely olyan csendességgel megy
vezére után, mintha minden katonája lopva

menne zsákmány után, nem ijed meg világ-

hódi tó Caesar!

A férfi-szerepek közül is csak az aprób-

bak sikerültek. Mvészeti jelességet csak

Bercsényi (Domitius), Gabányi (Egyptoini pa-

raszt), és Mthdlyfi (Rabszolga) nyújtottak.

Maga a czimszerep Szacsvay vállain nagyon

ers teher volt. Nem az értelmiséget értjük.

Átértette feladatát, de ereje hiáiyyzott, hogy

megfelelhessen neki. Az hevétl nem olvad-

hatott el Kleopátra és tüze nem gyújthatott

lángot olyan n szivében, ki királyok ágyá-

ban királ.yi kéjben hevert. Azután a világ-

történelmi nevezetességre jutott szeret mel-

lett, hova lett Szacsvaynál a világhúditó

római katona?! Mintha csak minden hatalmas-

ságát, simulni nem tudó hangja emésztette

volna föl. E mellett nagyon bántó szavalásá-

ban az éneklés és az a különös haugsuljmzási

mód, mely kikiáltja az utolsó szótagot, holott

a magyar hangsúlyozás elemi szabálya, hogy

a hangnyomat a szó elejére essék. Tudjuk,

hogy Szacsvay Antonius szerepét megszorult-

ságból kapta és mi nem tagadjuk meg elis-

merésünket bátorságáért, hogy elvállalta és

merészségét sok tanulmánya árán nem fizette

meg kudarczczal
;
de törekvése és törekvéséért

kapott tapselismerés nem volt a siker ju-

talma, mert az Antoniusa hideg, merev,

mogorva volt és nyomát sem hordozta magán

annaK a fönségnek, hogy trónok álljanak kész-

séggel elfogadására és egy Kleopátra, ha mind-

járt a kéjelg és nem nagyon válogatós

Kleopátra, áldozza neki bájait.

Hasonlithatatlan magasságban állt fölötte

Jdszay Kleopátrája
;
bár az sem viselte még

annyira magán a biztosság bélyegét, mint

azt tle vártuk volna. Kétségtelen azonban,

— ismerve Jászay fáradhatatlanságát — hogy

az az ideges izgatottság, mely játékán itt-ott

átverdött, hamar lecsillajiul és alakítása min-

den mozzanatában fölemelkedik arra a m-
vészi magaslatra, melyen egyes nagyobb jele-

netei — ezek között az Antonius megnsü-

lését hirül hozó rabszolgával való nagy

jelenete — álltak. Ezekben teljesen igazolta

azt a nagy várakozást, melyet Kleopátrájá-

hoz kötöttünk; meginditott és lekötött, sze-

szélyes volt, de diskrét, ledér és mégsem

megbotránkoztató. Finoman distinguált min-

denütt és egész világot mutatott ott is, hol

lelki állapotait csak az egymásután következ

mondatokkal volt alkalma jelezni.

Legközelebb alkalmat keritünk arra, hogy

Jászay Kleopátrájával önállóan és bvebben

foglalkozzunk, de ez alkalommal sem hagy-

hatjuk fölemlités nélkül egyes napi lapok

azon megjegyzését, mintha Sarali Bernhardt

Theodorájának nyomai tükrözdtek volna róla

vissza. Nem tudjuk honnan vették?! Mi csak

Jászayt láttuk mindenütt.

Elismerésre méltó igyekezettel töltötték be

kis szerepeiket Szacsvayné (Charmian) és Ln-

huiszhyne (Iras). Dr. Berényi Pál.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petfi-társaság ülése.

A Fetöíi-társaság f. hó 13-án (vasár-

nap) déleltt nyitotta meg fölolvasó ülései-



38. SZÁM K 0 S Z 0 E U GOT

nek sor^t, díszes társasággá egyesítve a

fváros irodalomkedvel hölgyeit. Az ülés

programmja a lehet legszerencsésebb volt,

mert a magyar közönségnek méltán kedvelt

írói mutatták be legújabb alkotásaikat. A
fölolvasások eltt Komócsy József elnök me-

leg szavakkal emlékezett meg a társaság

egyik kiváló tagjának, Tóth Endrének halá-

láról s aztán jelentette, hogy Ege Miklós

kszegi lakos végrendelet utján kétszáz frtos

vasúti részvényt hagyott a Petöíi-társaságnak.

E jelentéseket niegtéve, a fölolvasók asztalá-

hoz ült az elnök s félóránál hosszabb idre

kötötte le a hallgatóság figyelmét Petelei

Istvánnak «Mdli-í> czimii elbeszélésével. Noha
elbeszélése kissé hosszúra nyúlt, egy-egy meg-

ható jelenet leírásával föl tudta éleszteni

mindig a közönség lankadó érdekldését, a

mirl tanúságot tettek a fölolvasás végezté-

vel fölhangzott zajos tapsok is. — Ábrányi

Emil, a második fölolvasó «Poyár a Jióditó

kezén» czimii költeményét olvasta föl. Tárgya

ez ; A büszke, ggös vezér csataménjén lova-

gol. Pánczéljáról visszaverdnek a ragyogó

napsugarak s , az ellenállhatatlan hóditó,

dölyfösen tekint körül, magáénak, hatalma

alatt állónak tudva az egész világot. Ekkor
vaskeztyüjére kis bogárka rei»ül játszva

libegve a rettegett kézen, virágsziromhoz

hasonló szárnyacskáit enyelegve rezditve meg.

Egy kis féreg, mely talán csak mától hol-

napig él, s aztán tnik az örök semmiségbe;

ez merészelt a hóditó kezére szállani! — A
ggös zsarnok gúnyos dühbe j a bogárka

láttára s fölkiált:

«HaliK! nagy látvány! ez ,a semmi iószág

E hitvány árnyék, csepp alávalóság,

Kimondhatatlan pontlró, törpe féreg

Es én, ki egy világnál többet érek!

A föld két sarka országom határa,

Kell : milliókat kergetek csatára
;

Kincsem van annyi, hogy torony se volna

Elég magas, ha ott mind összefolyna!

Nincs annyi szálfa s rengetegen

Mint föl fegyverzett zsoldosom nekem,

Országot rombol és teremt botom
;

Caesar vagyok! ahol uralkodom

Ott sohasem szállt még alá a nap,

Az isten sem lehet hatalmasabb!

Aludj ki, aljas, vakmer bogár,

Megöllek ! . . ,»

S fölemeli vaskeztyüs öklét, hogy a kis

férget agyonsujtsa. De ebben a pillanatban

utóléri a végzet, s holtan fordul le lováról.

és most, mig a kis bogár, szivárványszinü

szárnyaival föllebben az illatos légbe, hogy

örüljön tovább rövidre szabott életének, a

nagy hóditó ott fetreng a föld porában, a

legutolsó göröngyhöz hasonlóan, tehetetlenül,

megvetetten félrerugva azoktól, kik még az

imént reszketve omlottak eltte térdre. A
hallgatóság pei’czekig tartó zajos tapsokkal tün-

tette ki a költt, kit Tolnai Lajos váltott föl a

fölolvasók székén bemutatva titolsó ré«»

czimii remek elbeszélését, mely két család ér-

dekes történetét ismertette meg a hallgató-

sággal. Az egyik dúsgazdag és büszke, a

másik szegény és munkás, s mig amazt ül-

dözi a sors, emezt jólétre segíti. A Kézs-

márkyak családja nagyon érezteti nemesi

voltát az özvegy Répássynéval s két fiával,

kik közül az egyik jóhirü ügyvéd, a másik

meg paj) lett évek múltán. A büszke család

hanyatlása akkor kezddik, mikor egyik

leányát Teklát nül veszi Karvaly ügyvéd,

ki hamar nyakára hágott a hozománynak s

aztán elhagyta a szegény teremtést. Mert

nem szerelembl, hanem a pénzéért vette el

a kissé süket leányt, kinek húga, a szép ser-

dül Jusztika Réjjássyué idsebb fiát, Károlyt

szereti az els szerelem hiú ábrándozásával.

Anyja persze nem tri a viszonyt, s késbb,

mikor már nem volt egyebe, csak büszkesége,

visszautasította Eépássy Miklóst, a papot is.

De a nemesi család sorsa mindegyre rossza-

bodott s a dölyfös Kézsmárkyné végül odáig

j

jutott, hogy ügyvédi ii'atok másolgatásával

I
tengette életét. Akkor aztán nem ellenezte

többé Jusztika és Miklós egybekelését s pere-

puttyostól beköltözött a falusi pap szegényes

hajlékába, ott töltve utolsó éveit. — A kö-

zönség feszült figyelemmel hallgatta Tolnai

elbeszélését s végül viharos tapsokkal adó-

zott a kiváló Írónak. — Kiss József «Nd-

])olyi emUlc» czimii költeményét szavalta nagy

i hatással. A költ Nápoly csodás szépségeit

magasztalja ttj dalával. Pihenni ment az olasz

ég alá s mialatt egy gunylió eltt megtölti

kelyhét gyöngyöz borial, halottat visznek

el mellette, fiatal íérfit, kinek tetemét nem

takaija lepel. Összekulcsolt kezei közt rózsa-

szál hervadoz. A költ ennek a halottnak a

I

nyugalmára iiriti kelyhét, óhajtva, bog}’ ha

! végs órája üt így pompa nélkül vigyék nyug-

vóra s valami arra tévedt szegény poéta ürit-

:

sen érette bucsupoharat. — A felolvasásokat

I m'rt ülés követte, melyben Komócs.y József
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elnöklete alatt dr. Tolnai Lajos, Szana Tamás,

dr. Prém József, Ábrányi Emil, Kiss József

és Neugebauer László tagok vettek részt. Az

elnök több ügyet terjesztett el. Nébai Ege

Miklós kszegi lakos a lemberg-czernovitzi

vasút egy 200 frtos részvényét esedékes szel-

vényeivel hagyományozta a társulatnak, és

azt a végrendelet végrehajtója Eredics Fe-

rencz be is küldte a társulat elnökének az

els szelvény értékével 3 fit 67 krajczárral

együtt. Utána felolvasta a titkár az aradi

Kölcsey-Egyesület meghivóját az e hó 20-án

tartandó Fábián-ünnepre, melyen Fábián Gá-

bornak, az elhunyt kitn klasszikái müfor-

ditónak ottani lakóházát emléktáblával jelölik

meg. A társulatot Komócsy József, Ábrányi

Emil és Neugebauer László fogják képviselni.

Gyry Vilmos özvegye hosszabb levelet inté-

zett a társulathoz, megköszönve a férje rava-

talára küldött koszorút. Elénk visszhangra

talált Gerlóczy alpolgármester felhívása a

közmveldési egyletek országos kongresszusa

tárgyában. E kongresszus ülésein a társulatot

Tolnai Lajos fogja képviselni, a ki felolvasást

is tart. Ugyanez ülésben elhatározta a tár-

sulat, hogy két elhunyt tagja, Gyry Vilmos

és Tóth Endre fölött emlékbeszédeket tartat.

Az elsnek irói érdemeit Tolnai Lajos, a má-

sodikét Szana Tamás fogja méltányolni. Az
elnök még bemutatta a gyri Kisfaludy-

szobor bizottságának felhívását, melyben ada-

kozásra hívják fel a Petfi-társaságot. A jelen

volt tagok azonnal meg is kezdték az alá-

írást. Szana Tamás titkár végül bejelentette,

hogy mint minden évben, úgy az idén is in-

tézkedéseket tett, hogy Petfi szüleinek sirja

halottak napjára földiszittessék. I

Canon János, a nagyhír osztrák fest, múlt

szombaton (f. hó 12-én) Bécsben váratlanul elhunyt

56 éves korában. Életrajzát és mködését legközelebb

bvebben fogjuk ismertetni.

A bécsi Burgszinházban Jókainak „Kálmán ki-

rály“-a után, mint az évad második újdonsága, Dóczy

Lajos „Az utolsó szerelem“ czimü vigjátéka kerül

színre a következ szereposztással : Lajos király, Ró-

bert
;

Erzsébet, Gabillonné
;

Mária, Wessely
;

Apor,

Sonnenthal, Szerváé, Thinig
;
Duczi Schrattné

;
Tóth,

Bleibtreu
;
Simon, Freund

;
Szerda, Baier

;
Pantaleone,

Arnau
;
Carrara, Hallenstein

;
Cecco, Devrient

;
Katha-

rina, Hohenfels
;
Anselma, Hartmanné

;
Contarini, Kra-

cher
;
Dandolo, Staetter.

A „czigánybáró“-ból, Jókai-Strausz operettjébl

a bécsi „An dér Wien“ színházban jöv héten kezdik

meg a próbákat.

Liszt Ferencz életmódjáról a következket írják

Weimarból : Félkettkor szokott a mester egyszer

ebédéhez ülni, rendesen egyedül, csak ritkán bens

barátai vagy látogatására jött elkel külföldiek tár-

saságában. Ebéd után 4 óráig délutáni álmát aluszsza,

mely után — mint maga mondani szokta —
mosást“ tart. Ez abban áll, hogy 30 évi szokásához

híven, háromszor hetenkint tanítványai eltt vagy

azokkal zongorázik. Ilyen alkalommal játszik Beetho-

ven, Schubert, Mendelssohn, Weber, Chopin mveibl,

de a saját szerzeményeibl soha. A tanóra után egy

pár játszma whistben keres üdülést, és ha egyedül

marad, mi rendesen csak az esti órákban történik,

szerény vacsorájához ül, melynek elköltése után rögtön

lefekszik, hogy korán reggel napfölkeltekor már tal-

pon legyen.

Kiél Frigyes a jelenkor egyik jelentékeny egy-

házi zeneszerzje, s e nemben a mvészvilág kiváló

alakja e hó I3-áu Berlinben, 64 éves korában meg-

halt. Két halotti miséje, különösen az As-moll requiem,

«Krisztus» czimü oratóriuma, nemkülönben számos

karénekei a zene történetében maradandó nevet biz-

tosítanak számára, noha a nagy közönség nem nagy

érdekldést tanúsított mvei iránt. Kitn alkotásai

daczára tevékenységének súlypontja nem anynyira a

zeneköltésben, mint inkább a zenei oktatásban feküdt,

mely téren valóban elévülhetetlen érdemei vannak.

Delibes Leó a múlt héten tért vissza Párisba

galicziai tanulmányutjából. Szándékában van haladék

nélkül hozzá fogni uj operájához, mely Lengyelország-

ban játszik, s e mvében néhány szép szláv dalt akar

bemutatni, melyeket útjában gyjtött.

Patti Adelina ez évi nov. 10-ikétl, 1886. febr.

10-dikéig Schürmann impresszárió vezetése mellett

hangverseny-körütat fog tenni Belgiumban, Hollandiá-

ban, Ausztria-Magyarországban, Romániában és Török-

országban. A diva mindenestéért 25 ezer frankot kap.

A legnagyobb városokban ; Bécsben, Budapesten,

Brüszszelben, Amsterdamban, és Konstantinápolyban

két, másutt csak egy hangversenyt fognak tartani.

Februárban Párisba megy Patti, ottani szereplésének

befejeztével pedig a jöv szszel Német- és Orosz-

ország nagyobb városaiban fog hangversenyezni.

Hauck Minnie asszonyt legutóbb Mapleson impresz-

szárió szei’zdtette az Egyesült-Államokba. Amerikából

való visszatérte után a mvészn Prágában, Florencz-

ben s Velenczében fog vendégszerepelni.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aig:ner Eajoa.

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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EMLÉKBESZÉD
FÁBIÁN GÁBOR FELETT.

Tartotta: Dr. Jancsó Benedek.

Sbakspere Antoniusa Caesar holtteste

fölött tartott beszédében azt mondja; «A

rossz, mit ember tesz, tul éli t; a jó gya-

korta sirba száll vele». Igaza volt. így szo-

kott történni. De az ember fensöbb erkölcsi

egyéniségébl folyó kötelessége küzdeni bi-

zonyos tények szomorú igazsága ellen, mikor

e tények igazsága erkölcsi igaztalansággá

válik. Egyesületünk nem akarta, hogy a jó,

mit az ember tett, sirba szálljon, hogy em-

lékezetét a feledés homálya fedje, hogy az

utód ne tudja, mikor nevét hallja, vagy ol

vassa : mit tett ez ember
;

iri része van az

ö munkájának a szabadságban, melynek véd
pajzsa alatt él, a kultúrában, melynek áldá-

sait élvezi, — azért határozta el, hogy ez

ünnepélyes alkalommal emlékezetének oltá

rán meggyujtja a hála és a kegyelet töm-

jénét.

Nekem jutott a szerencse, hogy ez em-

ber emlékezetét megújítsam. E feladatom

könny volna, ha tehetségeim fogyatékossága

oly nehézzé nem tennék. Önök még nem fe-

ledték el : ki volt Fábián Gábor ? Sokan

vannak itt önök közül, kik barátai, küzd
társai voltak, kik együtt aggódtak vele azért,

mi lelkének ideálja volt, kiknek szive együtt

lelkesült, együtt remegett az szivével a

dicsség, a rettegés, a diadal és a bujdosás

napjaiban. Sokan vannak, kik hallották hang-

ját, kik látták szemében a lélek fölényét tük-

rözdni. Én nem hallottam hangját, nem lát-

tam soha jóságos arczát, sem lelkének fényét

tükrözdni szemeiben. A mit én belle meg-

ismerhettem, az a bels ember volt, lényének

elvontsága, a mint az tetteiben és mveiben

nyilvánult. Önök ismerték az él embert,

úgy a mint köztök járt, a mint önökkel ér-

zett és gondolkozott
;

az én feladatom volt

megismerni és megismertetni a történelem I

Ítélete alá es embert, úgy a mint azt a tör-

ténelem eseményei, az egyéni és általános

eszmék kölcsönösen ható tényei mutatják.

Bár módszerem különbözött az önökétl,

de hiszem, hogy az eredmény, melyre jutot-

tam, az Ítélet, melyet ez ember jellemérl,

munkálkodásának értékérl alkottam, töké-

letesen egybehangzó lesz az önökével. Egy-

behangzó lesz, mert talán soha senkinél a

nyilvános és a magán ember, az él és a

történelem ítélete alá es elvont ember kö-

zött az összhang nagyobb nem volt, mint

Fábián egyéniségében. E csodálatos összhang

parancsolja, hogy jellemzéséül a szót ember

különös elszeretettel alkalmazzam.

szintén megvallva, e kifejezést nagy

ember, nem mertem soha rávonatkozóan al-

! kalmazni, mert bár meg volt benne a nagy

j

ember minden erénye, nagy emberek egyet-

len hibáját sem találtam meg benne. Túlsá-

gosan jó volt ahhoz, hogy nagy lehessen.

Lelkének csodálatos összhangzata nem en-

gedte meg, hogy kételkedése a lélek ama
fenséges prometheusi kiujává legyen, mely

mint a végtelenség gyermeke szül anyja

ama nagy gondolatoknak és eszméknek, me-

lyek egy uj világ magvát hordozzák maguk-

ban. Gondolatainak világossága elzte azt a

mythikus félhomályt, melyben azok a fensé-

ges gondolatok és eszmék élnek, melynek

kapcsolatai elttünk ismeretlenek és ismere-

tessé csakis ama fény után lesznek, melyet

rájok a lángész isteni eredet sugallata,

bens megvilágosodása és szent rülete dob.

Érzésének szintesége és tisztasága megóv-

ták szivét a nagy ember lelkének ama trans-

cendens eredet fájdalmától, melynek gyöt-

relme kimondhatlan sulylyal nehezedik lel-

kének egész világára; mely öt számüzötté

teszi az emberi társaság közepette is, mely

mintegy praedestinálja a boldogtalanságra.

De nem akart ö maga sem nagy ember

lenni. Sokkal szerényebb, sokkal nyugodtabb

volt, még fiatal korában is, semhogy oly erk
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és tehetségek birtokosának érezte volna ma-

gát, melyek lényétl teljesen idegenek voltak.

Fiatal korában sem volt meg lelkében ama
forradalmi merészség, mely a fejld lángész

ismertet jele szokott lenni. Életét hasznosan

akarta eltölteni hazájára és az emberiségre

nézve egyaránt, és azért lett tolmácsolója

amaz idegen nyelv nagy szellemeknek, kik-

nek mveit leforditotta. Nem akart nagy

ember lenni, csak hasznosan akarta életét

eltölteni és azért lett belle bölcs ember.

Józansága, lelkének nyugodtsága, érzé-

sének tisztasága, elméjének belátása és mér-

séklete miatt bölcs emberré lett még akkor,

mikor a sors Imllámaitól hányatott s az élet

küzdelmeiben keserves barczot vivott az ön-

íéntartásért. Soha szebb példáját az önisme-

retnek és belátásnak nem láttam, mint azt,

mikor Vörösmarty « Zalán futásán -nak els

énekét végig hallgatva, félreteszi saját meg-

kezdett eposzát. Nem szabad felednünk, hogy

Fábián egy nagy tervet forgatott elméjében,

egy nagy eszme megvalósítását tzte ki élete

feladatául; reformálni a magyar eposzi köl-

tészetet, egy hatalmas költeménynyel meg-

teremteni a magyar nemzeti romantikus

eposzt. És mikor tervének kidolgozásába bele

fog, eláll egy 5 évvel fiatalabb, ismeretlen

nev fiatal ember, ki a barátság jogán, mit-

sem tudva Fábián tervérl, felolvasta neki

«Zalán futása* els énekét. A nyelv ereje és

zengzetessége, a költi képzelet fénye és ra-

gyogása, az alkotó tehetség hatalmas szár-

nyainak csattogása fiébe zúgják : ime lelked

álma megvalósítva, — de más által, koszorúd

elrabolva, életed czélja, melytl dicsséget,

hirt, nevet reméltél, megsemmisitve ! A hu-

szonhét éves fiatal ember belátása azonban

gyzedelmeskedik lelkének minden fájdalmán

és Vörösmartyt még szorosabban öleli keb-

lére. Félre teszi saját megkezdett alkotását

és lemond arról a kétes siker vállalkozásról^

hogy Vörösmarty nak versenytársa legyen. A
huszonhét éves fiatal ember e belátása és

önismerete határos a bölcseséggel, ha már

nem maga a bölcseség.

Többé nem is tesz önálló alkotással kí-

sérletet, hanem visszatér az idegen nagy szel-

lemnek hazai n3"elven való tolmácsolásához,

hova tehetségei praedestinálták. Kiadja kelet

ékes szavú költjét Hafizt s kilencz évvel

késbb Ossiant, a hunyó dicsség e ködös,

homályos szavú énekesét. Részt vesz az iro-

dalom és a közélet minden mozgalmában.

És teszi mindezt nem kenyérkeresetbl, nem

hiúságból, hanem kényszerítve egy nagy

gondolattól, mely öröksége volt a múltnak

és mint kötelessége a jelennek összeköt

kapcsa a jobbak lelkének és munkára ösz-

tönzje az önzetlenül gondolkozó hazafiaknak.

E nagy gondolat pedig semmi egyéb,

mint megmenteni az irodalom által a nem-

zetiséget és aztán ujjászlni politikailag és

társadalmilag a magyar nemzetet. Ez a

gondolata határozza meg Fábiánnak kezdet-

tl fogva minden cselekvését, ez ád irányt

törekvéseinek és tettre vágyó bens ösztö-

neinek.

Szolgája, munkása és apostola lesz e

nagy gondolatnak és igy egyszersmind ré-

szese is a magyar nemzet történelme ama

részének, melyet épp oly joggal nevezhe-

tünk a magyar mveltség történelme hs-

korának, mint a görög történelem azt a ré-

szét hs kornak, melyben félistenek, ember-

nél nagyobb hsök harczoltak azért, mi ideálja

volt a görög féi'finak.

Mikor az irodalom megmentette a nemze-

tiséget és kötelességévé lett a politikának,

hogy demokratikus alapon ujjászlje az arisz-

tokratikus magyar nemzetet és társadalmat,

Fábián is politikussá lesz, mint irótársai

majdnem kivétel nélkül. Az aradmegyei

szabadelv ellenzék élére áll; sugalmazója,

vezetje és védelmezje e pártnak a társa-

ságokban épp úgy, mint a megyegylések ter-

mében és a sajtóban. A mi Aradon és környé-

kén az irodalom, a kultúra és a nemzetiség-

ügyében történik, abban mind része van

Fábiánnak, ki újonnan épült házában, melyet

ma kegyeletünk jeléül márvány' táblával meg-

jelölve akarunk átadni az utókornak, boldog

családi életet él oldalán egy h növel, kinek

keze gy'öngéd simitása, szeretetet lehel

csókja a hazafias küzdelem által okozott

redöket elzte homlokáról
;
térdén két kis

vidám gyermekkel, kiknek gögicsél szava,

játszi nevetése felderiti a küzdelemben ki-

fáradt kedélyét s visszaadja erélyét és tett-

vágyát, melymek annyd oka volt ellankadni

abban a küzdelemben, melynek kimenetelét

senki sem ismerhette.

Ekkor forditja le Toqueville hires m-
vét «A demokraczia Amerikában* czim köny-

vét, mint oly ajándékot, melynél szebbet az

irodalom nem adhatott a nemzet politikusai
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kezébe. Hogy hazánkban a demokraczia lé-

nyegérl helyesebb és tisztultabb nézetek

kezdettek elterjedni, abban kétségtelenül nagy

része van Fábián e forditásának is. Meg-

gyzdésem szerint e könyv lényegesen hozzá-

járult ama eszmeáramlat növeléséhez, mely a

40-es éveken áthúzódva, Magyarországot

1848-ban feudális államból modern állammá

tette, mely a 700,000 nemes emberbl álló

magyar nemzet jogait kiterjesztvén a többi

13 millió joggal nem — csak kötelességgel

biró népre, megalkotta az egységes, jogokban,

kötelességben és szabadságban egyenl ma-

gyar nemzetet.
(Folyt, köv.)

EMLÉKEK.
(leopabdi.)

Gönczöl dics csillaga, so’se hittem,

Hogy visszatérjek s újra lássalak, hogy’

Öntöd be fénynyel a szüli kertet

S veled csevegjek e ház ablakán át,

A melyben eg>kor gyermekévim éltem

S örömeim hol sírba szállni láttad.

Mi édes eszmék, mennyi balga álom

Kelt bennem egykor, arczodon merengvén

S fényes világiu társaidnak! Egykor!

Mikor zöld pázsiton heverve némán

Tkém az esték nagy részét, a mennyen

Csiiggvén szememmel s hallgatván a békák

Zeng beszédét a távol vidéken

;

Bokrok sötétén fénybogárka villant.

Fészkek fölött halkan zúgott a szélben

Az illatos fasor s amott az erdn

A cyprusok s emitt az si lakban

A dolgozó cselédek halk moraja

Vegyültek egybe . . . Hány magasztos eszmét,

Hány édes álmot gyujtának szivemben:

A messzi tenger s kékl bérezek orma.

Miket belátók s mikrl azt hivém, hogy

Ha átrepülöm, mind aranyvilágok

S mesés boldogság vár ott életemre !

Ismertem voln’ csak sorsomat : heh sokszor

S mi szivesen cserélem fel halállal

E puszta és fájdalmas, kinos éltet

!

Szivem nem sejté, hogy tavaszkorát itt

Kell majd leélni, mint az elitéltnek,

E durva vad falusi nép körében,

Amely eltt a tudomány, mveltség

Mind ismeretlen név s csak arra jó, hogy

Gúnyoljon érte
;
mely gylöl, kerülget,

Nem mert irigy csak s mert engem magánál

Nem tart nagyobbnak, nem; hanem mert véli.

Hogy én becsülöm többre önmagam, bár

Kívülrl ennek még jelét sem adtam . . .

Itt élek én elrejtve, elhagyatva

A szerelem s az élet fénye nélkül.

Fásult kebellel e fásult tömegben;

Itt fosztanak ki szeretet s erénybl,

Itt tengek én megvetve minden embert,

E csordáért, mely engem itt körülvesz.

S e közben elszáll édes ifjúságom.

Hírnél, babérnál, napfénynél, életnél

Drágább vagyonja lelkemnek; e helyen.

Hasznot se hozva, örömet sem adva,

Yeszitlek el hát bú és fájdalom közt

Oh puszta élet egyetlen virága!

Szél lendül át s amint az óra kondid

A falu tornyán, ide ér; e kongás

Vigasza volt, emlékszem, éjjeimnek,

Midn mint gyermek a sötét szobában

Virrasztva ültem, aggó félelemben

Sóhajtva regg ntán. Oh semmi sincs itt,

Mit látok, érzek: hogy bensmben édes

Emlékeket és képeket ne keltsen!

Édest magáért! Mert keservvel olvad

Közéjük a jelennek képe, fájó

Múltam sóhaja s hogy valék — e gunyszó.

A csarnok ott. a végs napsugárban

Ragyogva s ott a festett képcsoportok,

A tarka fasor és az ébred nap

A néma tájon : mind ezer gyönyörrel

Kínáltak egykor, még mikor magamba
Merülve, létem roppant tévedését

Nem ismerém. Ez si termek öblén.

Tél fényinél, miközbe’ szél süvített

A szárnyas ablakok során keresztül:

Itt hangozának kedvteléseimnek

Vig hangjai; midn a földi titkok,

Bár keserk mind, édeset mutatnak;

Midn az ifjú gondtalan egészen

S tapasztalatlan mint bohó szerelmes

S az életet, csalfán mosolygva rája.

Tündérvilágnak képzelvén csodálja.

Remény, remény, te édes csalfasága

Tavaszkoromnak! Mindig visszatérek

Hozzád; hiszen a szárnyaló idben

Viharzó eszmék s érzések között sem

Bírlak feledni. Agyrémek, tudom jól,

Hir, tisztelet, s a gazdagság, gyönyör

Mind dre vágy; az élet puszta Ínség,

Nincsen egyetlen egy gyümölcse sem. Bár

Üresek is mind éveim s halandó

Létem sötét és elhagyott: kevés, mit

A sors tlem már elrabolhat, érzem.

De valahányszor rátok gondolok, ti

Hervadt reményim s els édes álmim.

Aztán silány, fájdalmas életemre

Tekintek és mi annyi szép reménybl
Még fenn maradt ma, a halálra: szivem

Szorulni érz-m
;
érzem, hogy vigaszt már

Még sorsomtól se kaphatok ezentúl.

S mégis, ha majd a várvavárt halál j
És balszerencsém véget ér örökre.

Midn a föld elttem úgy tnik fel.

Mint idegen völgy s a jöv is elvész

Szemem ell: még akkor is bizonynyal

Eszembe juttok s képetek szivemben

Sóhajt fakaszt még akkor is, keserves

Lesz bár hiába látástok s halálom

Édességét a bánat megzavarja . . .
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S már gyermekévim ébred zajában

Pajzán örömmel, félve, majd óhajtva

Gyakorta hívtam a halált s a kuknál

Amottan ülvén, hosszasan tndtem:
Nem voln’-e jobb e viz mélyébe ölni

Reményemet, fájdalmamat? De késbb,

Vak sorsom átka, hogy a sirho’ vitt már.

Siratni kezdtem ifjuságom s árva

Éltem virágit, mik id eltt úgy
Elhervadának

;
kés éjjelenkint

Gyakran virraszték ágyamon, a lámpa

Bús fényinél fájdalmas dalt szerezve;

Megsiratám a létnek gyors tnését

Az éji csöndbe’ s önmagam fölött is

Tikkadva zengtem síri dalt e közben.

Ki is gondolhat sóhajok nélkül rád

Oh ifjúkornak els fénye s rátok

Kimondhatatlan édes szép napok ti,

Mikor a lelkes hírfiára elst

Mosolyg a lányka és körülte minden

Hívón nevet; a szunnyadó irigység

Fölkeltve nincs még s bosszuszomja hallgat;

És a világ (ki hallott ily csudát még?)

Mondhatni, jobbját még segítve nyújtja,

Elnézi vétkit, ünneppel köszönti

Életbe léptét és bókolva úgy tesz.

Miként ha fényes fejdelmét fogadná?

E szép napok eltntek, mint a villám!

S melyik halandó ah! kinek ne fájna.

Ha rá e szép kor nem ragyog tovább már.

Ha boldogsága napjai letnnek

S ah ifjúsága, ifjúsága elszáll ?

És oh Nerina! Nem hallom talán itt

E helyeket terólad is beszélni?

Lelkem talán feledte volna képed?

Hová levél, oh édesem, hogy itt csak

Emlékedet találom? E szülhely

Nem lát sosem már; oh s amott az ablak.

Honnan velem oly éde«en csevegtél,

A csillagfény hol busán játszadoz most.

Elhagyva áll. Hová levél, hogy itt már

Hangod se hallom úgy mint egyidben.

Mikor zengése, bármi messzirl jött

Ajkadról: arczom pírba vonta rögtön?

Rég volt. Neked már napjaid raldnak,

Édes szerelmem. Oda vagy. A végzet

Ma másnak adta e löldön bolyongni

S ez illatos halmok felett mulatni.

De mégis gjorsan tntél el; csak álom

Volt életed. Itt lejtve, homlokodról

Öröm sugárzott és jóság szemedben

Az ifjúkornak legdrágább világa

Fénylett, a hit — de jaj a sors kioltá.

Véged van. Oh Nerina még szivemben

A régi láng. Ha néha ünnepekre

S mulatni indulok, magamba' szólok:

Nerina, már mulatni, ünnepekre

Nem készüldül s többé már nem indulsz.

Tavasz ha j s az ifjúság a lánykát

Dallal, virággal édesen köszönti,

Szólok : Neritiám, téged nem köszönt már

A tavasz és a szerelem se többet..

Ha fenn az ég kék s a mez virágos

S mindezt csodálva bámulom s örülök.

Szólok: Nerina nem gyönyörködik már

Mezben, égen. Eltünél, ah éltem

Örök sóhaja, eltünél ! . . . Akármi

Képek ragyognak rám, akármi érzés.

Fájó vagy édes, kel szivemben ; ekkép

Kisér szünetlen emlékim keserve.

Olaszból fordította:

Dengi János.

A BÚZA KOVÁCS HÁZA.
RAJZ.

V. Sárffy Ignácztól.

Bizonyság lehet az egész hosszú utcza-

sor, hogy semmi más érdek nem vezette

Búza kovácsot abban, mikor azt az urat oda

vette házához, mint a puszta szivesség.

A kik ott laktak látták s tudja mindenki,

hogy Búza kovács szives ember, a ki jó cse-

lekedetben, mással való könyörületességben

szapora cselekvésü. Mondja ezt a tiszteletes

is, a ki Búza kovácsot égig emelte abban

való dicséretében, hogy Búza kovács, — a

ki piktor is volt félig — mily szépen be-

föstötte az oltár környékét márványozott

alakú czirádákkal, mint senki más, s dicsé-

retes buzgalommal szánta rá magát bemá-

i

zolni a sekrestye avas ajtaját is, mirl évek

ették le a szint; a mi pedig Búza kovács-

nak alól van minden mvészi emelkedett-

ségén. Gonosz nyelvek — köztük a félszemü,

mokogó hangú Erzsók, a ki ott áll a temp-

lom ajtaja eltt és koldul — rá fogták,

mintha a tiszteletes sárga föstésü házkapujá-

nak is ö lett volna mestere, sót mintha

kora hajnalban a harangozó rajta is kapta

volna Búza kovácsot a mázoláson! ... De
ez csak ráfogás, mert Búza kovácsnak —
maga mondja — sok az irigye

!

. . . Mint minden nagyobb szellemnek . . .

Sót a falu maga is tartozik neki köszö-

nettel, meg a kántor is, kinek egy-egy va-

salást ingyen tett, de st a biró keritésébe

— a ki pipogya beteg ember — sajátkezü-

leg verte be a hegyes szegeket.

Hogy iszik, ki tagadná. Nem ö maga

sem. Vegyesen bort, sört, pálinkát, a mint

jön s nem válogatós jóbau-rosszban. Salamon

mondhatja, kinél naponta megfordul az apró

inas-gyerek az ismeretes üveggel. Kell —
mondja — nehéz munkájához er okáért, a
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mit az ital ád. Elnyomorodnék ha megtagadná

magától ezt a keveset, — Isten látja ....
Sok fér bele s ritkán árt neki — rettenetes

ilyenkor ! — megszokta. Ettl eltekintve

Búza kovács józan, munkás ember.

Az egész dolog úgy történt tulajdon-

képen, hogy urak jöttek ki a városból négyen-

öten. Búza kovács lovai is hoztak kettt s

mint afféle Írástudó ember részt vett kísére-

tükben a tiszteletessel. Méregették a földet

hosszú lánczokkal s czölöpöket kopácsoltak

le az agyagos kemény útra, hova árok, mu-

tatófa jönnek. Búza kovács ki-ki kapta a

nagy pörölyt a suhancz kezeibl s verte le

az éket s hasgott a föld a kemény ütés alatt.

Mikor a dombaljba jutottak, visszanézett az

egyik a völgybe s jegyzett csontagyu czeru-

zájával a hóna alatt hordott nagy könyvbe.

Búza kovács ámuló tekintettel nézte messzi-

rl a piktort és csodálattal. Csupa szolgálat

lett az egész ember s félt letaposni az ár-

nyékjára is

ügy mondták, idbe kerül mig fölmérik

a határt, azért itt maradnak. Egyik a tisz-

teleteshez jutott, — annak volt a legtöbb

szava a többi közül, — más a Salamon korcs-

májába, harmadik átment a kántor szk laká-

sára. Búza kovács ill tiszteletadással volt

rajta, hogy a piktor az ö házába kerüljön.

... — Mert, könyörgöm — mondta

szaporán és alázatos hangon — a mi minket

illet, mi könnyen elférünk. A lányom átjön

a tiszta szobából az öreg döbögö Zsuzsókhoz

tudniillik, — a bátyám asszonya tetszik

tudni, a ki meghalt — s megvan. A többi

marad . . . Kertre nyíló ablakai vannak,

eltte széles utu virágos, messzébb az « ola-

jos* alja sürii bükkössel . . . Tudom, könyör-

göm, hogy tetszik szeretni a szép vidéket

.... hiszen piktor .... Van ott minden

könyörgöm, a mi szükséges, még láblatartó

is . . . magam is mázolok néha . . . könyör-

göm . . . Tudom, hogy semmi az egész . . .

Víz is folyik odább, csak a káposztáson kell

átjutni, — ezer lépés alig — s ott a sürü

cserje az ér partján — csak ! . . . .

Ha valami sokat mondott egy végbe

Búza kovács, mindig ezzel zárta el a szót

:

«csak», — a mi nála azt jelentette, hogy

meg van elégedve, a mit mondott: «jól van!»

. . . Tiszta, szzies kis lakás volt az,

hova Búza kovács vezette a piktort. Illatot

lehelt minden bútor darab s ragyogott a

()13

gondos kéztl. Az ágy vetetten állt, magasan

a hófehér párnáktól, beterítve himes takaró-

val. Csecsebecse üveges szekrény alatt
;
lányok

gyönyörsége, mihez nem nyúlhat férfi keze.

Két karos-szék az ablaknál s díván a tükör alatt.

A falakon ócska dib-dáb képek, vászonra

mázolva. A Büza kovács festései ....

A takaros portán túl az ablak eltt te-

rült el a kert, nagy darab föld, lenyúlva a

káposztásig. A nyitott ablakon át rozmaring-

és menta-illat szrdött be. Olyan volt az

egész, mint egy kis tündérlak, melynek lát-

hatatlan lakói virágillatot lehelnek.

— Szép vidékük van, — mondta ha-

nyagul.

— Tetszenék látni bár az Iharos tetejét

s a Vaku völgyet, — az szép . .

.

— Azért jöttem, hogy lefessem . . .

Letette a táskáját az asztalra s szétné-

zett a szobában. Búza kovács magyarázta a

képek jelentségét, leszedte a falakról s meg-

törölgette kabátja szárnyával. Eagyogott az

arcza, mikor egy-egy odavetett pillantásra

méltatta ket .... Künn, rózsa és liliomok

közt karcsú leány babrált s behallott az

éneke, a mint a « Sárga száron piros virág »-ot

dalolta .... Ezüst volt a hangja, mint a

pacsirtáé. Hajában bimbó virított s rövid

köténykéje fehérlett, mint a hóragyogás.

A fest utána vetette szemeit s nem
hallott abból, mit Búza kovács beszélt.

— Ki az a gyermek ? — kérdte kíván-

csian.

— Az én cseppeni . . . könyörgöm ! . . .

. . . Csupa odaadás, megelz szívesség

lett egyszerre. Dicsérte a poros, durva má-

zolása képeket s magyarázta szóval, kézzel,

a mi jó rossz volt bennük. Szorongatta ke-

zeit Búza kovácsnak s olvadékony lett a

hangja, akár az alázaté.

. . . Nem talált egyéb foglalkozást

Búza kovács házában a piktor, mint hogy a

kertet s a cserjést bújta s andalgott a virá-

gok között. Vera ott bojtogatta, szemezgette

rozmaringjait s pirult minden szóra, mit a

fest hozzá intézett. Nem volt szokva hozzá.

A szomszédék fia, a Gajas Feri szava csupa

durvaság, káromlás volt ahhoz, miket a pik-

tor mondott . . . Ki-kigyult az arcza s érezte

-— bár föl sem nézett — érezte, mint fúró-

dik sóvár tekintete, arczára, keblére . .

.

Bübáj, igézet szállta meg a fest lelkét.

I Nem látott-e már tündérnél tündérebb ar-
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czokat azeltt is? — Nem-e tele van velk

képzelete ? Nem-e álmai, ábrándjai megtes-

tesült másait látta ö már ezer változatban ?

. . . S mind mégis más volt, mint a Búza

Vera arcza. — Nem-e tündéri virágok, ter-

mek rózsáit szemlélte ö a nagy világ fényé-

ben s most bogy van az : hogy e mezei virág

betölti lelkét egészen ? ! . . . Egyszer elhatá-

rozta: ide hagyja ezt a fészket s elfeledi

bolond ábrándjait ....

Harmadnapra visszakerült . . .

Morogva, gondolkozva mondta magának

:

— Magamat nem értem . . . örült vagyok.

. . . Szelid borozgatás közben mondta

Búzának

:

— Lefösteném ... ha akarja . . .

Könyörg, alázatos lett a hangja, mintha

ö kért, rimánkodott volna koldus módra.

— Kit, könyörgöm ? . . .

— A leányát Búza Péter . . .

— Tisztelet, tudnillik s becsület a há-

zamra . . . s a leányra is.

. . . Gajasné pedig, a mindent figyelem-

mel kisérö, rikácsoló hangú, szepls szom-

szédasszony, sárga irigységgel eresztette meg

éles nyelvét a látottakon . . . Kendert törtek

a kert végében, — a nyomott, meleg napon,

— a szilvás alatt . . . kihallott a szava min-

den zakatoláson . . .

— Látják kendtek? — tudják kendtek?

— csörögte sebesen — mit akar nagyot azzal

az urral Búza kovács ? ! . . . Mióta tiporog

földjén és eszi a kenyerét, van-e belle

haszna ? mit akar nagyot a lányával ! ? ki

az az ur, mi az az ur? . . . Habár ránézne

tisztességesen az emberre, de elmegy köszö-

netét sem fogadva, mint a köszent ! . . .

Olyan valaki-e a Búza kovács lánya a falu-

ban, hogy igyet sem ejt a másra miatta . . .

A többi összesúgott s zavarták a szösz-

szé vált kendert.

— Habár szebb-e, jobb-e Búza kovács

lánya, mint a többi? Van-e bár az enyim-

nek, vagy akár a kelmédének ángyomasszony

olyan vörös arcza, mint neki? Van-e haja

olyan, olyan apró lába, dereka, hajlása? . . .

Vagy akár a kelmetekének néném aszony?!

. . . Van-e? . . .

Beszaladt a házba s magára hagyta egy

pillanatra a sok szájaskodó vénasszonyt.

Azok összesúgtak s a sok «hm»-getés

után megeresztették szavukat.

— Nagyra van a szepls leányával

Gajasné . . .

— Hallották kendtek, a mienkéhez ha-

sonlitja azt a fanyar képüt . . .

— Ki, mi Gajasné asszonyom, hogy igy

beszél ? . . .

— Senki, — semmi ! . . . Molnár volt

az ura a «Gyüszüké»-ben ... De különös . . .

— Különb- e mi nálunk ? . . .

. . . Gajas Feri pedig, — fia a nyelves

asszonynak — ég szemekkel, tz tekintet-

tel s föláradt vérrel leste a kerítésen át a

piktort, a mint festette Verát a virágosban.

Fel volt állítva a magas tábla, eltte szembe

Vera, kinek minden mozdulatát elnyelni lát-

szott tekintetével . . . Feri liheg ajkkal vi-

gyázta a fonott résen keresztül mindenik

mozdulatát s ökölbe fogta kezét, ha feléje

közeledett.

A piktor észrevette s kérdezte Verától

:

— Ki az ? — oda mutatott ujjával

feléje

:

Elpirult s rebegte:

— A Gajasék Ferije ... a szomszédból.

— Ismeri-e?

— Sokszor látom ....

.... Este találkozott a lány Ferivel

s csitította kis kezével homlokának forró-

ságát.

— Ne légy bolond Feri, — mondta —
mim az egész. Mondom neked. Az apám akarja-

s jó szívvel teszi az az ur . . . Feri ! . . .

— Megölöm! — hörögte — meg, ha

érint! . . .

— Bolond vagy ! . . .

— Nem szeretsz-e már?

— Szeretlek Feri!

— Bizonyságod az ég Vera, s a csil-

— Az ! . . .

. . . Másszor gyöngyöket, ragyogó kö-

veket hozott magával s fölrakta Vera kezére,

nyakára, ügy nézett ki, mint egy nagyvilági

úrasszony. Szebben is azoknál . . . Feri ott

leste a sövénynél s pokolilag dühöngött.

— Kell-e neked, a te arczodnak tündök-

lésére gyöngy, drágaság, Búza Vera? . . .

Nem vagy-e te szép a nélkül? Elakarod-e

adni magadat ragyogásért, pénzért ? — Mire

az neked? . .

.

Vera érezte, mint csap ki az indulat

Feribl. Szép szóval, Ígérettel alig birta le-

hatni forró vérét.

(Folyt, kö.v)
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GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gusztáv. —
(Folyt.)

VII.

Rodrigo, a rendithetlen,

öreg atyját bátorítja,

Esküszik, hogy megboszuHa

És letörli könyeít.

Látja, hogy a tisztes sz,

— Minden ok nélkül sértették, —
Nem érinti ételét,

Sértve asztalhoz nem ül

:

«— Ne búsulj a gaz merényen,

A mit a gróf ellened tett,

Mert midn azt elkövette.

Feledé, hogy élek én !

Könyed, mint tüzszikra hull

Lelkembe, s mint beevdik

Egész bensm lángra gyl.

Esküszöm a nagy istenre,

S arra, hogy fiad vagyok.

Hogy méltóan megboszullak.

Vagy szivembe trt verek.

Add atyám áldásodat,

Becsületed próbak lesz,

Megmondja, mit érek én.

A próbát érted tevén

Hév feszíti izmom, érzem,

S bánatodnak Tcezdetét,

Meglátod, hamar hivéfizemy>.

Kardot s paizst kap sebesen,

S távozik nagy csendesen.

A grófot sétán találja.

Büszkén szól a Cid hozzája :

«— Gróf, arczod örömben ég,

Hogy gaz tettet követéi el.

Hogy a becsülethez nyúltál

Vakmer és durva kézzel.

Van egy isteni parancs.

Mely meghagyja, hirdeti,

Boszu, atyjuk szégyenéért,

A fiakat illeti.

Nem vihat veled atyám,

Mert száz éves öt híján,

Én boszulom t meg rajtad.

Aki szégyenét okoztad.

0 lovag, testrség közt van.

És öreg, miként már mondtam,

S meg van sértve, meggyalázva.

Mint mondottam: ok van rája.

De mieltt elsorvadna.

Bánatában, szégyenében,

Fejedet viszem magammal.

Fejedet neki ígértem*.

Megvetn szól most a gróf, vad

Gunyja egy mosolyba olvad.

«— Fuss, fiacskám — hol egy ütleg.

Nem karddal, de bottal ütlek*.

Kardjához kap most a jó Cid,

Szörny érzés hatja át.

«— A nemesség és igazság,

Többet ér, mint tiz barát !»

Támadásra Cid büszkén ment,

A csapásitól mi sem ment,

Hasztalan a gróf védelme,

A feje hamar leszelve

!

Rodrigo bajánál fogva

Adja át a holt tejet

:

«— lm, atyám, ki életében

Ellened emelt kezet*.

X.

Diego Lajnez királyát

Megy kézcsókkal üdvözölni,

Háromszáz nemes hidalgo

Száguld Lajnez nyomdokában.

A háromszáz közt van jó Cid,

A kevély' Castillai.

Ússzvéren nyargal mindnyája,

Csak Rodrigo harczi ménen,

Mind selyemben és aranyban.

Csak Rodrigo fegyverében.

Diszkardot kötött mindannyi,

Csak Rodrigo harczi kardot.

Béke-jelvényt tart kezében

Mind, csak ö tart harczi lándzsát.

Illatos keztyüt visel mind

:

Csak Rodrigo harczi keztyüt.

Mindenik diszkalpagot hord:

Csak Rodrigo van sisakban,

És sisakja tetejében

Színes toll-bokréta leng.

Egymással beszélve mennek

Útjukon a hsi ifjak,

S mint Burgosba érkezének,

A király jött szembe velk.

A király lovagjai közt

Most szó váltás, suttogás kél,

Egyik kérdi lassú hangon,

S lassú hangon szol a másik

:

«— Itt e fényes nép között j,

Ki Lozan grófot megölte ?»

Ezt meghallván dón Rodrigo,

Büszke láng kél a szemében.
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S hangos és kevély szavakkal

így kiált a Cid reájuk :

« — Köztetek ha van, ki tán,

Vére, vagy bajtársa lévén,

Zokon vette a halálát,

Jöjjön, vonjon számadásra.

Kész vagyok, im, sikra szállni,

Oyalog ép úgy, mint lovon !»

Mint egy szájjal válaszol mind

:

«— Hidd az ördögöt csatára!®

S mind leszáll most, hogy kézcsókkal

Üdvözölje jó királyát.

Csak Kodrigo mozdulatlan.

Csak Rodiigó ül lován.

Ámde most megszólal atyja

— Jól figyeljetek szavára!

«— Szállj le té’s, fiam, lovadról,

S csókolj kezet a királynak.

Mert urad, parancsolód ,
S hbérese vagy te néki».

Rodrigo, amint ezt hallja,

Sérelmet lát e szavakban,

S a hang, melylyel válaszol rá.

Sértett férfiúnak hangja

:

«— Hogyha ezt más mondja nékem,

Megfizettem volna érte.

De mivel, atyám, te mondád,

Megteszem szives örömmel.

S már leszáll lováról jó Cid,

Ámde amint térdre omlik.

Kardja kihull hüvelyébl,

A király megrémül erre,

S Így szólítja meg zavartan :

«— Távozzál innét, Rodrigo,

Távozzál, pokol szülötte!

Csak arczod szerint vagy ember,

Tetteid szerint oroszlán!®

Rodrigo e szókat hallva

Jó lovára ül azonnal

És, haragtól izgatottan,

A királyhoz igy beszél

:

«— Egy király kezét csókolni

Nem dicsség én reám,

Mig az szégyenemre válik.

Hogy megcsókolá atyám !»

S ezt amint mondá, elvágtat

Rögtön a királyi várból

És vele megy vissza nyomban

Mind a háromszáz hidalgo.

Fényes öltözetbe’ volt mind.

Fényesebb lesz majd a vértjök.

Békés összvéren jövének

:

Vissza harczi ménen térnek.

XI.

Nagy robaj, kiáltozás,

Fegyverzörgés, harczi zaj

Tán csuda burgosi várban,

Hol a gi-andok gyltek össze.

A király palotájából

Most vonul le udvarával,

S a palota kapujában

Jimena Gomezt találja.

Szétszórt hajjal áll ez ott.

Atyját a grófot siratja.

Don Rodrigo szinte ott áll,

A kezébe’ véres lándzsa.

Bámulják a büszke ifjat.

Mily kevélyen hallja, nézi

Donna Jimenát, a mint

Hangosan panaszkodik;

«— Igazságot adj, királyom.

Sújtsd boszud az árulóra,

ügy legyen fiad szerencsés.

Hstettének úgy örülj !

Mert ki a jogot nem védi.

Király nevét nem érdemli,

Sem, terített asztalánál

Hogy nemes szolgáljon néki.

Gondold meg, királyom ; sim

Azon bárók voltának.

Kik Pelagot megvédették

Kasztellán zászlók alatt.

És ha ez nem volna is igy.

Látod, hogy árva vagyok,

S a gyengének védelmére.

Az ersnek erejével

Kell hogy készen tartsd karod.

És te vad gyilkos, Rodrigo,

Készítsd véres kardodat,

Gyenge keblem, im, kitárom

:

Várja durva gyilkodat!

Ölj meg, áruló, ne kímélj.

N vagyok, mit sem tesz ez.

Gondold meg boszut cseng rád

Doiia Jimena Gomez.

Ha a lovagot megölted,

A legjobbak legjavát,

A hit bátor védjét, az

Almanórok borzalmát.

Nem elég, alávaló te.

Mély keservem, s szégyened.

Ölj meg, áruló, csak ölj meg.

Ne tagadd meg e kegyet®.

Jimena Gomez választ várt

:

Rodrigo választ nem ad.
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S megragadja most a kantárt,

És rögtön lovára kap.

Esdve, kérve néz Jimena

Valamennyi hs lovagra,

S látva, egy sem megy utána.

«— Álljatok boszut !» — kiáltja.

XII.

A királyok napja volt,

A liires karácsony napja.

Szép ajándékát asszony, 'ány

A királytól ekkor kapja,

íme .Jimena Gomez

— Lozano gróf lánya ez —
A király elé letérdel.

És szólítja e beszéddel

:

«— Bú közt élek, jó királyom.

Bú rágódik jó anyámon.

Reggel, ha közéig nap költe,

Látom, ki atyám megölte.

Egy lovag — alatta mén —
Gyors sólyom van a kezébe.

Máskor ismét ádáz vércse.

Persze hogy vadászni mén.

Hogy njön szivem haragja.

Sólymát gerléimre hajtja.

Gerléim vére csepeg rám,

Véröktl piros a szoknyám.

Rá izentem: hagyja félbe!

Fenyegetett még fölébe.

Hogy felvágja a ndiám.

Ott, ahol ez szégyen ám

!

Hölgyeim után hálót vet.

Elcsábít szüzet, s a nket,

S megöl egy kis madarat

Az alsó szoknyám alatt.

Ki a jog utján nem mégyen,

Oly király király se légyen.

Ne legyen gyors paripája.

Arany’ sarkantyus csizmája.

Asztalát ki se terítse.

És neje fel ne derítse.

Ne hallgasson szent misét,

A király, ilyet ki vét». —
A király ezt hogy megérti.

Ilyen formán kezd beszélni

:

«— Csak az ég segíthet itten.

Adjon jó tanácsot isten I

Ót megölöm, büntetem,

A kortes kél ellenem,

De boszut nem állva rajta,

Kárát majd a lelkem vallja*.

«— Hadd a kortest, jó király'om.

Fel nem lázad, ezt jól látom.

Ki atyám megölte, majd,

Kérlek, nékem férjül add.

S Így ki annyi bút hozott rám,

Vigra váltja sorsomat tán».

Erre igy szól jó királya

— Jól vigyázzatok szavára !
—

«— Mindig hallám mondni, lám.

És most látom, igaz ám.

Hogy olyan a ni elme,

Nincs törvénye, nincs értelme.

Büntetést kért az imént rá.

És már férjéül kívánná.

Ámde megteszem szívesen.

Jó szándékkal és kegyesen.

Levelet küldök most rögtön.

Megüzenem néki. jöjjön*.

Alig hogy kimondja, már

A levele messze jár.

A hírnök — mást kit se lát —
Cid atyjának adja át.

«— Rossz szokásod van atyám.

És ezt én nem tröm ára.

Hogy ekként rejtegeted,

Mit királyom irt neked*.

«— Benne, hidd, csak annyi van:

A király hivat, fiam.

Ámde csak maradj te itthon.

Én megyek helyetted, titkon*.

«— Nem soha! Isten, szz Márja,

Tlem ezt soha ne várja

!

Az utad bár merre mén :

Elül járok mindig én*.

{Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monniertöl.

(Folyt.)

Eg-y niás alkalommal Dánielnek szerel-

mes felhevülésében eszébe ötlött, hogy miért

ne csónakáztatná meg nejét a tavon ? René
szerette volna, de a szegény mama félt a

viztöl.

— Nélküle megyünk . .

.

— Nagjmn megszomoritanók . . .

— Nem szólunk neki . . .

— De ha megtudná . . .

Le kellett mondani a kirándulásról.

Egyszer-kétszer rnegkisérlett Dániel panasz-

kodni; de René kétségkivül azt hivén, he-
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lyesen cselekszik, annyi joggal utasította

vissza az emelt panaszt, liogy rögtön félbe

szakadt a társalgás.

Aztán következtek, ha lehetséges, még
keserbb csalódások. Frontenoy asszony, ki

a nagyvilági hölgy minden tulajdonságát s

ezen felül kegyteljes jóságát akarta mutatni,

Dánielnek a ház túlsó végén jelölt ki lakást;

de René mindig az anyja hálószobájával

szomszédos kis kabinetben aludt. Gertrud

igazat mondott, a férj mindig tolakodó, olyan

kosztos féle, a ki nem fizeti meg a koszt-

pénzt. Egyetlenegyszer parancsolt valamit az

öreg bonnenak s azt a választ kapta:

— Meg fogom kérdezni a kisasszonyt.

0 még mindig kisasszonynak mondta Re-

nét. Mi panasza is lehetett? Jól táplálták,

volt lakása, egy gyönyör nö férje, több, egy

szeretett né . . .

Egybekelésük után egy évvel váratlan

csapás érte a családot. Frontenoy asszony, a

ki nagyon erteljesnek látszott, hirtelen el-

halt valami betegségben, a mit nem tudtak

meghatározni. Igaz, hogy kissé hajlammal

birván a titokszerség iránt, homeopatice

gyógyittatta magát. Dániel szintén megsi-

ratta s szive mélyébl sajnálta, hogy oly sok-

szor kívánta a pokol fenekére. Talán szeren-

csére fordult volna ez a szomorú esemény,

ha René, most már egyedül állva a világban,

teljesen férjére bizta volna magát, a ki any--

nyira szerette. De hát a szokás második ter-

mészetté válik. A leány azt hitte, hogy még
a halott iránt is ugyanazon kötelességei van-

nak. Több hónapon át, úgyszólván a teme-

tben lakott. így még inkább, mint azeltt,

kisiklott Dániel karjai közül, a ki ahoz sem

tudott hozzájutni, hogy kissé vigasztalja.

— Fájdalom! — morinogá — az anya

még folyton köztünk áll. Elválasztott ben-

nünket inig élt, elválaszt, mint halott.

René nem tudott tovább falun maradni.

A városba költözött, férje irodája fölé, egy

kis barátságos, vidám lakásba. Neki olyan

kihaltnak tetszett. Most már egészen az áj-

tatoskodásba merült: órákat töltött imába

mélyedve. Az egyetlen ember, a ki kevés

bátorságot tudott belé önteni, az nem férje

volt, hanem más: Firmin atya! Hetenkint

egyszer-kétszer kocsin meglátogatta Gertrud

társaságában a remetét. Kevésbé szomorúan

tért ugyan vissza tle, de egészen elmerülve

istenben.

Dániel elkeseredéssel gondolt ezekre a

dolgokra. De leginkább kétségbe ejtette a

barát. Most hát már köztük nemcsak annak

az árnya állott, a ki nem volt többé, hanem

egy idegen is, a kinek az ö neje elmondott

mindent. Kétségkivül jó ember. Talán épen

valóságos szent, de íöltétlen ura a lelkiisme-

retnek, és a ki már akár meggyzdésbl,
akár kötelességbl, ellenségnek tekinthette

az eretneket!

— Ducommun nagybácsinak igazsága

volt — mormolá kezét hajába mélyesztve. —

A jegyz nem ér rá feleséges ember lenni.

Miért is nem vagyok mellette? Olyan sok

szépet mondanék neki, olyan jó lennék hozzá,

hogy végre is szeretne . . . Miért is vagyok

jegyz?
Miért volt jegyz? Nos! Igaz, bségben

élhetett volna neje hozományából, de a be-

csület visszatartotta ettl. Véleménye szerint

egy kitartott férfi nem megy emberszámba.

Kemény szó, kétségtelenül, de hát sok apró

becstelenség tenyész a világon, a mi nem

léteznék, ha a saját nevükön neveznék, azaz

kíméletlen szavakkal. Ezért ment Dániel min-

den nap pontosan nyolcz órakor irodájába s

ezért maradt délig és délután ketttl ötig.

Mi több, soha sem fogadta rossz kedvvel a

feleket.

Volt a könyvtárában egy kék táblás

könyv. Abból olvasta, hogy vannak Indiában

fakirok, kik halálukig ég felé tárva tartják

kezeiket; mások nyakig földbe temettetik

magukat napokra
;

ismét mások parázszsal

égetik testüket, égetik egészen a csontig;

végre vannak, kik ökölbe szorítva tartják

kezeiket mindaddig, mígnem körmeik a

csontig belennek a húsba.

— A fakirok ! — mondá Dániel — azok

India jegyzi.

E pillanatban ötöt ütött a közeli torony

órája. Itt volt az ideje bezárni az irodát.

Elbocsátotta Írnokait, a kik siettek elpáro-

logni a háta mögött. Aztán maga is elindult.

A lépcsn egy alacsony, lefátyolozott nvel

találkozott, a ki szilárd lépésekkel sietett

feléje; apró czipi vigan kopogtak a k-
folyosón.

— Forest Dániel ur ?

— Igen, én vagyok az, asszonyom.

— Beszélni óhajtok önnel.

— Szíveskedjék ide fáradni holnap dél-

eltt 8— 1 óra között, ragy délután 2— 5-ig
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— De nagyon sürgs a dolgom . . .

— Sajnáloin, de . . .

A hölgy hirtelen mozdulattal fölemelte

fátyolát.

— Tessék besétálni, asszonyom.

VIII.

Mignon.

A látogató szke haja vastag fürtökben

hullott homlokára
;

aztán jobbról-balról le

arczára. Két kék szeme igen közel egymás-

hoz. Kis sasorra, nevet, vékony szája. Mind-

ezzel sok kellem egyesült ; keveréke a dacz-

nak és elhatározásnak. Még rosszra sem

gondolva, gyönyörrel szemléljük az ilyen csi-

nos ft.

— Asszonyom, rendelkezésére állok.

— Ide jöttem, hogy váljak.

— Kegyed idegen itt?

— Szicziliai e pillanatban. Atyám fran-

czia volt, anyám német n. Ismerem ezt, —
mondá hirtelen a kandallón álló bronz-alakra

mutatva, — szt. Márk oroszlánja.

A társalgás egy pillanatig a lagúnák

körül forgott. Az idegen egyszerre igy szólott:

— Válni akarok; mit kell tennem?
— Már elbb mondottam asszonyom,

hogy a válás nem tartozik a jegyzhöz. Tes-

sék ügyvédhez fordulni.

— S gyámom, egy svájczi bankár, mégis

önhöz küldött. Olvassa csak a levelét.

Dániel fenhangon olvasta ;

«Igen tisztelt uram! Ajánlom önnek,

gyámleányomat. Mignont. Talán szüksége

lesz az ön jó tanácsára.

Fogadja igen tisztelt uram, nagyrabecsü-

lésem kifejezését. WinJcelried & tsa.-»

Nem foroghatott fenn semmi kétség. A
czég czime bele volt nyomva a levél papir-

|

jába; sajátkez aláírás.
|— Kegyed itt csupán keresztnevén van
j

megjelölve, — mondá Dániel. i

— Nagybátyám szórakozottsága. Soha- I

sem ir mást, mint üzleti leveleket —- úgy el

van foglalva. Látja ön, hogy alá van Írva
j

Winkelried & tsa. Férjem neve br. Mongibel.
I

Ezt a nevet nem akarom tovább viselni.

— Kegyed tehát az elválást jött ide

kérni

?

— Tökéletesen úgy van. Itt megfullad

az ember . . . megengedi ? (Kinyitotta az ab-

lakot). Szép vidék. Milyen kék viz! A nap-

lemente méltó Palermóra. (Hirtelen vissza-

fordult). Nos I Mit kell tennem ? Siessen hát.

— Mindenekeltt Írni kell Mongibel bá-

rónak, hogy itt találkoznia kell önnel.

— Nem akarom többé látni. És aztán

(mosolyogva) az nehéz is lenne. 0, Tra-

montba? Ah! hogy is ne! Én tudok valakit,

a ki ennek legjobban nevetne. És aztán, mit

kell tennem ?

— Lesz kegyes kihallgatni, asszonyom?

— Azért jöttem ide Palermóból.

•— Tehát tudtára kell adnom, hogy Tra-

montban csupán tramontit választanak el,

vagy pedig oly idegeneket, kiknek az elválás

meg van engedve. Azonban Szicziliában nin-

csen megengedve.

— Akkor hát minek jöttem ide?

— Hogy gyönyörködjék a nap lemen-

tében.

— Valóban, ön nem eléggé komoly. Hát

mit sem lehet tenni ?

— Ide kell kérni a báró urat.

— Mégis!

— És itt maradni két évig . . .

— Velem? Inkább a tóba ugranám.

— Kegyeddel, vagy kegyed nélkül. A
törvény nem kényszeríti kegyeteket együtt-

élésre.

— Hál’ istennek !

— Két évi itt tartózkodás után a báró

urnák joga lesz Tramontban a polgárjogért

folyamodni. Akkor nem lesz többé sem ö,

sem kegyed idegen itt és aztán szabadságá-

ban lesz kegyednek elválni, a hányszor csak

tetszik.

— De ha mondom, hogy ez lehetetlen!

Elször is, én nem akarok két évig várni.

Aztán a báró soha sem fogna ide jönni . . .

van rá oka.

— Talán fél a tengeri betegségtl?

— Ezt már aztán eltalálta (hangos ka-

czagásra fakad). Lám, erre soha sem gon-

doltam ! Ö fél a tengeri betegségtl (még

hangosabban nevet). Aztán, egynél több oka

van el nem hagyni Palermót. Ah, úgy! Ön

hát azt hiszi, hogy ö akar válni?

— Sokkal jobb szemem van, semhogy

azt higyjem.

— Nem rossz egy jegyztl! Mit mon-

dana ehez gyámom, Winkelried & tsa? 0
azt állította, hogy Tramontban mindenkinek,

mintha az orra vére folyna.

Egy fél óra múlva Mignon és Dániel
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mintha régi barátok lettek volna. Az i^u

nö föltétien bizalommal beszélt el mindent a

jegyznek. Korán árvaságra jutva, g3Amja,

Winkelried és tsa hatalmába került. A gyám

agglegény létére nem tudván, mit tegyen a

leánykával : zárdába küldötte.

— Nagyon jól éreztem ott magamat:

ott megtanul az ember tánczolni, aztán tanul

zenét s megismeri a nyalánkságot. Nincs ott

könyv. Regényeket sem olvasnak. Nem ol-

vassák a regényeket, hanem csinálják. Az

ablakok magasak s vasrácscsal vannak védve.

De hát asztalra áll az ember s kilát az ut-

czára. Mongibel br. minden nap ott lovagolt

el az ablak alatt. Egy Ízben meglátott
;
más-

nap megismert; harmadnap üdvözölt; követ-

kez nap csókot dobott kezével
;
nyolcz nap

múlva egy papírba göngyölt kavicsot. A le-

vélke elolvasása egész napomat vette igénj'be.

Nem tudtam Írást olvasni. A fönöknc észre-

vette a dolgot az ebédlbl s kenetteljes be-

szédet intézett hozzám. Beteg lettem. Haza

küldtek családomhoz. Mongibel báró eljött

hozzánk. Három hó múlva neje lettem. Ti-

zenöt éves voltam. Ab ! borzasztó ember

!

Ns ön ?

— Bizonj’ára.

— Jó nö Forestné asszony ?

— Azt mondják.

— Szke, mint én?

— Sötét barna.

— Önnek hát a barnák tetszenek? Pa-

lermóban nem is lehet más nt látni. A báró

százszor is mondta nekem, ha barna vagyok,

rám sem nézett volna. Anyám német nö volt.

Azért kereszteltetett Mignonnak, mert ezt a

nevet egy hazájában játszó regényben olvasta.

Csinos név
;
ugy-e ?

— És ki volna inkább beljAn hsnnek,
mint kegyed!? A Goethe Mignonja csak kép-

zelt lény volt.

— Hány éves Forest asszony?

— Alig busz.

— Én meg egy liija busz. Magafésülködik?

— Istenem ! Azt hiszem, igen . . .

— Nem helyesen cselekszi. Nekem volt

egy nápolyi fodrásznm, egy capere, a hogy

az ö hazájában mondják. Elhoztam magam-

mal. Majd meglátja. Rozinának hívják. Fur-

fangos egy leány. Minden reggel eljött hoz-

zám. S tudott mindent. Házasságunk második

havában elbeszélte nekem, hogy Mongibel

báró visszatért Sahinidicájdhoz.

Eddig a pontig Mignon tökéletes nyu-

godtsággal beszélt; de mikor ehez a csik-

landós ponthoz ért, zavarba jött, szzies sze-

mérem vett rajta ert. Ebbl Dániel azt kö-

vetkeztette, hogy becsületes nö.

— Végre a Sabinidica .... tudja mi

az? ... kardalnoknö . . . vén, rút, ostoba,

mint az éjszaka ... de, a ki ... önnek meg

kell ezt is tudnia . . . ezeket az urahat még

ostobaságával is mulattatni tudta . . . Elne-

vezték Sahinidicának, a mi annyit tesz, hogy

«isten áldjon raegl» mert igy szokott láto-

gatóitól elbúcsúzni. Mindenkinek igy köszönt

. . . Házasságunk hatodik hetében ... Óh!

minden hajamszála az égnek állott . . .

— Nem értem . . .

— Igen, igen . . . ir ön Winkelriednek?

•— Legközelebb irok.

— Adjon csak nekem papírt.

Az átadott papírra nehány szót mázolt

egy tollvonással és aztán borítékot kért.

«Winkelried Arnold báró urnák, bankár. Pa-

lermóban. Sziczilia. Szeniéhjesen

!

Ezt az

utolsó szót keményen aláuuzta.

— Es most — mondá Dániel — lesz

szives elmondani története végét ?

— Ah istenem! úgy is eltalálja. Hiszen

tudja, milyenek a férjek. Lármát csaptam.

A báró tagadott mindent. De a capere nyo-

mában volt. Csakhamar jelentette nekem, hogy

a csábitó sem megy többé a Sabinidicához,

hanem . . . hát ö fogadja. Mosolyog ön?

— Hiszen kegyed maga sem látszik na-

gyon meghatottnak . . .

— Azt akarná, hogy az utolsó könyemet

is elsírjam? Önök nem érdemlik meg ezt;

nemde? Igaz, hogy Tramontban nincsenek ...

Sabinidicáh ?

— Én mitsem tudok olyasmirl, asszo-

nyom.

— Hogyan ! Ön mitsem tud róluk ?

!

Hát ön nem olyan, mint a többiek ? Ah,

értem
;
ön jegyz. Jegyz

;
tehát megsebez-

hetlen. Ön teljes bizalommal tölt el engem . .

.

— Es Mongibel báró?

— Ah ! igen, Mongibel báró (s elkez-

dett kaczagni). Nos! kezdetben mindent ta-

gadott; aztán, mikor már nem tagadhatta,

lábaimhoz borult s könyek között esküdözött,

hogy többé nem fogadja. És tovább is fo-

gadta. Négy év alatt húszszor tértem vissza

AVinkelriedhez. Utánam jött s fenyegetett,

I hogy fbe lövi magát. Bár hagytam volna . .

.
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nem sokat vesztettem volna (s ismét kacza-

gott). Végre, egy szép napon, végképen sza-

kítottam. És eljöttem Tramontba, a hol el-

választják a házasokat. De hát, ha nem

választanak el, megyek.

— Hova megy ?

— Mit tudom én ? Mit tanácsol ön ?

— Elször is, hogy ma egész egysze-

ren ebédeljen velünk.

— Szívesen.

Valamint átalában, úgy Tramontban sem

jó szemmel nézik a jegyzönék, ha csinos

asszonyt visznek nekik ebédre, a kit nem

ismernek s a nélkül, hogy elre értesítenék

ket. De hisz Eené nem volt tramonti
;
aztán

végre is elérkezik a pillanat, mikor a leg-

szintébb fájdalom is fölenged, legalább a

meglepetés alatt. Forestné asszony jó képpel

fogadta Mongibelné asszonyt. Dániel minde-

nek eltt a konyhába sietett. Dertrud nagy

szemeket meresztett rá
;
de Dániel ellenmon-

dást nem tr hangon adta rendeletéit. Aztán

szobájába ment s Íróasztaláról kezdte letö-

rülgetni a port. Mindez jó sokáig tartott.

Ezalatt a két asszony megértette egymást.

Mignon csakhamar eltalálta a Kéné hangját.

íme egyedül állok a világon. — sóhajtá,

— tizenkilencz éves koromban. Özvegy, a

nélkül, hogy szabad volnék. Hozzálánczolva

távollevhez, a ki megcsal.

— Vájjon elválva nem volna-e kevésbé

boldogtalan ?

— Legalább ismét férjhez mehetnék.

— És megtenné azt?

— Lelkemre nem. Elég volt egyszer.

— Igen, elég egyszer, — mormolá René

nagyon komolyan. — Azt értem, hogy ha a

házasok elhagyják egymást, mikor az együtt-

élés lehetetlen s hiában való volna annak az

erszakolása. De hogy egy n a válást arra

használja, hogy újból férjhez menjen, soha

!

Hit alatt hséget esküdött; ezt a törvény

fel nem bonthatja, sem az egyház. Mikor

odaadjuk szivünket azt egészen s az egész

életre adjuk. Ezen a halál mit sem változ-

tat. Az özvegy, a ki férjhez megy, soha

sem szeretett. Az én meggyzdésem szerint,

htlen. É-' a válás, az én szememben, mikor

azt azon titkos szándékkal kérelmezi valaki,

hogy ismét férjhez mehessen: megengedett

házasságtörés.

E pillanatban belépett Dániel.

— Csitt! — mondá René.

Álszégyen. Ez a lélek nem akarta magát

a saját valójában mutatni. Ah! ha Dániel

megtudta volna érteni! . . .

IX.

A trouhadour.

Mignon nem volt kárára Renének. Ellen-

kezleg. René kötelességének tartotta vigasz-

talni Mignont. E végbl letette a nagy gyászt

s nem zárkozott többé szobájába. Nem, st
kivitte barátnjét kocsin a szép utakra,

melyek a hegy lábánál s a folyó partján fut-

nak végig. Szórakoztatni akarván, maga szóra-

kozott s gyönyört kezdett találni a tavasz

vidámságában, az els levelek gyöngéd suso-

gásában, a kora tavaszi kankalinban, melyek

a virágok elhírnökei s a visszatér napban.

Azonban Mignon csakhamar soványnak ta-

lálta a tramonti szórakozásokat. A mit leg-

inkább nélkülözött, az a színház volt Paler-

móban, egy est opera nélkül : maga a halál.

Tramontban is volt ugyan színház
;
de csak

olyan harmadrend. A társaság nem látogatta.

Közönsége zajongó nép, gyanús nk s egy

tuczat vén habituébl állott, kik a klakkot

csinálták s a kifütyülésekre a jelt adták.

Aztán a szinházévad vége felé járt. Mignon

csakugyan halálra unta volna magát, ha Guy

du Chesne, a jeles troubadour nem érkezik

Tramontba, hogy zeneestélyt rendezzen.

Guy du Chesne, a jeles troubadour, ba-

rátja volt Bourdon Józsefnek, a jeles publi-

czistának, egy vers szerzjének, mely fel-

tnést keltett abban az idben, mikor egy

csapat fiatal ember, naponkint a Quartir

latin egyik sütödéjében ebédelvén, vers-csiná-

lásra adta magát — iskolai gyakorlatképen

Francziaország földiratában. Minden alexand-

rinnak egy departement nevét kellett tar-

talmazni és annak egy fhelyét (pl. Dordogne

és Périgueux). íme a Bourdon József verse :

«Soyons ladres! qui trop d’or dogne,

périt gueux». Legyünk takarékosak! a ki

sok pénzt elfecsérel, nyomorultul vész el. Ettl

fogva a jeles publiczista nem szerkesztett

egyebet reklámok- és játékterveknél. Ellenben

mesterré képezte magát az ingyen-élésben.

Guy du Chesne birt bizonyos müérzék-

kel s a társalgásra tehetséggel. Ábrándos

szemek, hosszú, lebeg haj, kellemes tenor

hang, ügyesség a zongorán s improvizáló

tehetség — rímet mondani az odadobott

szóra.
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A Szajua-utczában sok meghívást ka-

pott st a Tournon-utczában is bejárása

volt. Eg.vediili liibája, hogy nem való volt

egyébre. Ha nem zenérl meg költészetrl

volt szó, komor hallgatásba merült.

Bourdon elhatározta, hogy kiaknázza

ezt az elementáris tehetséget. Körutazásokat

tett vele a vidéken. Mindenütt eltte járt

két nappal s óriási falragaszokon hii'dette

:

«A kitn troubadour Guy du Chesne pár

nap múlva falaink között lesz». Egyszersmind

a nagy lapok tudtára adták a közönségnek,

ki az a kitn troubadour
;
a kis lapok pe-

dig elbeszélték sikereit, szerencséjét hstet-

teit az ostrom alatt, léghajón tett utazásait,

a porosz királynak adott büszke válaszát, a

ki rendjellel akarta kitüntetni. A második

falragasz jelenté a zene és szavalat! estélyt,

a harmadik, óriási betkkel, csak e szavakat

tartalmazta: «Guy du Chesne megérkezett».

Természetesen ez mind sokba került
;
de hát

az egytigyü publikum beleharapott a horogba,

k meg jól laktak belle.

Bourdon az ö operácziójára alkalmas

talajnak tartotta Tramont-ot. Gzervel robo-

gott hát oda s tüzzel-vassal megindította a

harczot a tramontiak józansága ellen. Fal-

ragaszok, hirdetések, reklámok egymást érték,

nem fösvénykedett. Guy arczképei szinte

eltakarták a kereskedések kirakatait, üveg

ajtait. A jeles publiczista a város legtágasabb

termét bérelte ki s midn du Chesne megér-

kezett, eléje rohant s hevesen megölelve föl-

kiáltott :

— Örvendj, Dtiche, szárazon vagyunk

!

Háromezer frank bevétel s Imsz nt nyomnak
agyon a bejáratoknál.

A legelkelbb vendég-fogadóban ebédel-

tette meg a kitn troubadourt s ebéd után

körül hordozta a városban. A kitn trou-

badour bársony paletot öltött magára s kaláb-

riai kalapot tett a fejére. A vidéken, fleg

kisebb helyeken, ez a jelmez magára vonja

a figyelmet. A nk könyökeikkel lökdösik

egymást s szemeikkel majdnem elnyelik a

nagy férfiút. «Ö az!» suttogják. Ámde Saint-

Beuve azt mondotta Tramontról: «Ez nem
provinczia, hanem haza». Senki sem vette

észre Guyt, a ki viszont a maga részérl

senkit nem méltatott figyelmére. Kitn fiú

volt. Engedte magát vezettetni, sétáltatni,

nagyon szórakozott, cseppet sem kérked,

cseppet sem dicsvágyó. Egyetlen ábrándja:

egy Laura vagy egy Beatrix; különben ra-

gaszkodó mvészetéhez s egyedül a maga
mulattatására dalolt.

A két barát elérkezett a teremhez, mely-

ben a hangversenyt voltak megtartandók

esteli nyolcz órakor.

Az ellenr eltt elmenve Bourdon ön-

érzettel kérdezte

:

— Vannak már sokan?

— Még senki sincs, uram.

A terem üres volt. Türelem! Öt perez

hiányzott a nyolczból. Az ellenr jelenté

:

még sincsenek. A tramontiak (rossz szokás)

bizonyosan csak az utólsó perezben érkeznek.

A közeli templom tornyában nyolezat haran-

goztak. Úgy zúgtak a harangok, hogy egy

egész hadsereget talpra állítottak volna.

No most mindjárt itt lesznek mindnyá-

jan ! gondolá Bourdon.

De nem jött senki. Aztán még eltelt öt

i

perez; öt század. Három hallgató, egy férfi

és két n ült be a harmadik padba.

— Végre 1
— sóliajtott Bourdon, tizenöt

frank. Kezddik a bevonulás.

De a bevonulás nem folytatódott. Egy
hosszú legény megjelent az ajtóban és rögtön

ismét eltnt. Az «Amerikai» volt a sajtó

képviseletében. Bourdon, telve nyugtalanság-

gal, lement az utczára. Az est leszállott. A
templom óriási sötét árnya, mintegy elzárta

az utat. Jobbról-balról, a mennyire csak a

szem látott, egy él lélek sem mutatkozott.

Bourdonban a reménynek még egy szikrája

csillant fel. Távolról kocsirobogás zaja hallat-

szott. Csalódása rövid volt. A zaj, mely elein-

tén közeledett, távolodni kezdett, majd tel-

jesen elhalt. Bourdon még három perczig

várt. Nyolcz óra húsz perez. Senki Aztán

egy hosszú tekintettel végig nézve az utczát,

felment a Guy szobájába, a ki mi rosszat

sem gyanítva várt rá.

— Szegény, jó Duche, — mondá neki;

hárman vannak a teremben . . . hallga ! . . .

Mintha zajt hallott volna. Vak lárma. A
három hallgatók egyike, kétségtelenül türel-

mét vesztve, felállott. Ez okozta a zajt.

(Folyt, köv.)

EGY IFJÚ KÖLTÖ.
Varsányi Gyula, kinek közelebb meg-

jelent költeményeit e rövid czikk keretében

ismertetni szándékozunk, nem tartozik a min-
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dennapi verselök sorába. A kötetben itt-ott

mélyebb hangulatú dalokat is találunk, me-

lyek reményre jogosítanak.

Varsányi átérzi költeményeinek tárgyát,

de az érzelmek kifejezésére nincs elég ereje.

Erezzük, hogy valami mély bánat lebeg lelke

fölött, de hangja gyönge a bánat kifejezé-

sére.

Néhány igen gyönge népies elbeszél köl-

teményt kivéve, az egész könyv telve van egy

sebzett szívpanaszával, haláltól való félelmével

s reménytelenségével. Gyakran tárgytalanná,

sablon-szervé válnak az ifjú költ érzelmei,

de néha szívhez szólnak igaz bensöségükkel.

Fiatal verselök leggyakoribb hibája az

örökös kesergés, panasz, melynek indító okait

teljességgel nem ismerjük. Varsányi is gyak-

ran e hibába esik: A «Temetóben», «Álom-

kép» stb. cziraü költemények bánatos sóhaj-

tásaikkal nem mondanak semmit.

Hasonlókép tartalmatlanok az oly köl-

temények, a milyen az «Öngyilkosok» czimü,

mely nem egyéb frázisok halmazánál. E köl-

teményben a szerz azt a tanácsot adja az

öngyilkos-jelölteknek, hogy, ha romokban hi-

tük tündérpalotája, keressenek vigaszt a m-
vészetekben, vagy helyesebben, irjanaJc ver-

seket. Lehet, hogy az öngyilkos-jelöltek, ha

e tanácsot követnék, lemondanának öngyil-

kossági szándékukról, de akkor a verseket

olvasó közönségnek kéne öngyilkossá lennie.

ügy látszik. Varsányi sokat foglalkozott

öngyilkossági eszmékkel. «Múzsa» czimüigény-

telen, kis költeménye szintén korunk e beteg-

ségérl szól. A jellemz versikét ide csa-

toljuk :

((Eldobtam volna rég magamtól

E kinteli rongy-életet.

Ha fásult lelkem nem imádná

A magasztos költészetet.

Hogy tle, tle el ne váljak,

Azért szeretem életem,

A múzsa vette ki kezembl
Magamra emelt fegyverem*.

Különben az ifjú költ sokkal inkább

ragaszkodik az élethez, semhogy ezt magától

eldobná. Szereti az élet gyönyöreit és «Óh
élvezd ifjúságodat* czimü versében hirdeti

is epikureizmusát

:

«A nyár végére jár, hiába

Maholnap újra itt az sz.

Minden múlandó ! ifjúságunk

Maholnap elhalt ismers.

Most járj ki fürdeni sugárban,

Most tépd meg a virágokat!

Nyarad lejár és te nem éltél ....

Oh élvezd iljsuságodat*.

Ez élv-vágy tulajdonképen nem egyéb,

mint sietés, mely a közeled haláltól való

félelembl ered. Kitetszik ez a költemény

harmadik szakából

:

«Csak küzdelem az élv, az élet.

Csak az emészt szenvedély.

Bolond, ki hisz az öregeknek.

Hogy bölcsen él, ki rejtve él.

Nem kínoz a halál eszméje^

Ha száz vihar reád szakad.

Zajos nap —
,
arany éjszakákon ....

Óh élvezd ifjúságodat*.

Bántja a szerzt, hogy fiatalon meg kell hal-

nia. Szeretne élni, élvezni, szeretné csordultig

kiüríteni az öröm poharát, de tudja, hogy

vágj’a hasztalan.

«Hát minden, minden hasztalan.

Szép ifjú éltem oda van.

Künn már talán hajnal hasad,

De rám örökös éj szakad.

Nyilik virág, ragyog sugár,

De nékem csak síromra már.

Kik most elttem kedvesek.

Felejtenek, ha nem leszek.

Szivem, mel}’ az egekbe tör.

Fogadja nyirkos sirgödör.

Sokára tán porom felett

Szerelmesek enyelgenek.

S nem sejtik majd, ha pezsg a vér,

Szem szembe néz, ajk ajkhoz ér.

Hogy a por lábaik alatt

Hevült, örült, trt kínokat*.

E négy strófa képezi az egész kötet

i

alaphangulatát. Majd minden sor a kötetben

j

ez érzelembl fakad. így a «Sírom>, «A be-

teg gyermek*, « Boldog halál*, « Szomorú ha-

rangszó*, «Egy csók varázsa* czimü versek

e hangulat szüleményei. E hangulat vonul

végig a szerz minden gondolatán, mint lom-

bokon a hervasztó szél; e hangulat rejtzik

minden örömében, mint virág kelyhében a

pók; e hangulat zavarja fel álmaiból, ijeszti

éjjel, kiséri nappal, jár-kel vele szüntelen s

zavarja boldogságát.

Bármily sötét e hangulat, nem volna

ellene semmi kifogásunk, ha egyhangúságával

nem untatna. A közeled halál az ifjú köl-
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tben folyton egy érzelmet költ és képtelen

bármily más érzelem kifejezésére.

Alig van a kötetben egy-két költemény,

melyben nem kisért a halálfélelem. Pedig
Varsányi tudna e hangulatból kivergödni

;

mutatják ezt «Kastély és templom» s «01tár-

kép» czimü versei. Mindkettben már társa-

dalmi tendenczia nyilatkozik. Kár, hogy az

«01tárkép»-et egészen elrontotta a szerz
végs sorával.

E két költemény az egész kötetben a

legtöbb reményre jogosít. Szerznek e két

költemény által megkezdett utón kell halad-

nia, hogy valóban szép mveket alkosson.

Szerz ismeri a társadalom nyomorát, bajait.

Erejét feltárásukban értékesítheti legjobban.

Egy élet keser tapasztalatait ne pazarolja

el panaszokra és sóhajokra! A szenvedéseket,

miken keresztül ment, értékesítse irány-

zatos társadalmi költészetének megteremté-

sében. Ezen a téren sikereket arathat.

Pallos.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Fábián-ünnepély Aradon f. hó 20-án ment

végbe és lokális jelentség ünnepélynél sokkal na-

gyobb ünnepélylyé vált. Jelen voltak az Akadémia s

a Kisfaludy-társaság képviseli, kik az emléktábla

leleplezése eltt tartalmas beszédeket mondtak. Az
ünnepélyt, mely Fábián Gábor emlékét külsleg is

megörökítette, a Kölcsey-egyesület rendezte teljes

sikerrel. Mai számunkban kezdjük meg a Jancsó Be-

nedek szép emlékbeszédének közlését. E beszéd az

ünnepély egyik kiemelked pontja volt.

A Magyar Sálon októberi kötete megjelent, min-

den eddiginél érdekesebb és gazdagabb tartalommal.

Különös érdekességet ad e kötetnek a Petfire vo-

natkozó eddig ismeretlen adatok nagy sokasága. Ezek-

bl a Klapka és Petfi összekoczczanására vonatkozó

részletet (Klapka tollából) jöv számunkban egész ter-

jedelmében közölni fogjuk. Térszke miatt a rendkívül

gazdag tartalmat csak jöv számunkban közölhetjük.

A trónörökös könyve els füzetéhez való képek

s részben a másodikhoz valók is elkészültek Morelli

tanár mtermében. Csak a trónörökös ideérkezését

várják, hogy azokat végleges jóváhagyás végett neki

bemutassák. Ezután a már kiszedett ivek nyomását

azonnal megkezdik, úgy hogy a két els füzet nov.

hó végén, vagy legalább decz. elején okvetlenül meg

fog jelenni.

Lengyel tanulmány Petfirl, Jókairól és Kert-

benyrl. A «Tygodnik lllusiro\vany» (Képes Hetilap)

czimü varsói lengyel lap idei 134— 138. számaiban

tanulmány jelent meg Caillier A. tollából «Jókai,

Petfi és Kertbeny, rajz a magyar irodalomból* czi-

men, melyben Petfit mint lyrikust, Jókait mint költt

és regényírót, Kertbenyt mint mfordítót a tárgynak

kielégít ismeretével és kell tájékozottsággal méltatja

a szerz. Közli egyszersmind mind a háromnak élet-

rajzát és sikerült arczképét is.

Sopronban nagyban folynak az elkészületek a

magyar színház megnyitására. Prielle Kornélia, Víz-

vári, Vizváriné, Újházi Ede, Szigeti József és Alszegi

Irma részt vesznek a megnyitó eladásokon. Az els
eladásokon szinrekerülnek : «Arany-lakodalom» Almá-
sitól, egy «Prológ, s a «Chatui kastély* operett. Más-

nap «Knabe Jeremiást* és a «Barátságból» angol bo-

hózatot játszák a nemzeti színház tagjai. Harmadik
este a «Pry Pál* kerül színre. A színházban Jakab
Lajos színtársulata mködik.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aig^ner Eajos.

Budapest, IV., Váczi-utcza 1.

A Petöfi-társaság
I. könyvkiadó-vállalata.

Abonyi Lajos. «Itt a szép

Alföldön*. Népies elbeszé-

lések 1.60

Balázs Sándor. « Tcirka

képek*. Beszélj- és

rajzgyüjtemény. 2 k. 3.20

— «Vig elbeszélések* 1.50

Bartók Lajos költemé-

nyei 1.20

Bulla -János « Humo-
ros elbeszélések* . 1.60

Kötve 2.40

Endrödi Sándor költe-

ményei 2 frt. Kötve 2.80

— «Ujabb költeményei* 2.

—

PalLi' ví^szvénytársa.ság nyomdája.
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MIKSZÁTH LEGÚJABB KÖNYVE
A kit az istenek gylölnek, megteszik

magyar Írónak. Bátran igy lehetne fordítani

azt a régi latin mondást. Mert valóban a

magyar irók mostanában a dicsséget nem
igen élvezhetik rózsalevelekbl vetett ágyon

;

jóllehet dicsségnél egyebet alig juttat nekik

a musa hiingarica. Általános a panasz, hogy

az Író munkáját nem fizetik meg tisztessé-

gesen, st sokszor egyáltalán meg se fizetik.

Nálunk az iróskodást még mindig hazafias

idtöltésnek, vagy proletár kasza-kapakerü-

lésnek tartják. « Eredj napszámba, vagy kör-

mölj valamely hivatalban napestig, szánts,

vess, üzérkedjél, állj be kocsisnak, vagy sö-

pörd az utczát «ex offo», — és ha aztán

még jut egy szabad perczed mulatságra : a

helyett, hogy kártyáznál, vagy a korcsma

gzös levegjében fogyasztanád a rossz bort,

ám fald a holdat, skandálj verseket, alkoss,

teremts
;

de ezt a passziódat ne akard a

mások pénzén gyakorolni*. így okoskodik a

nagy közönség, és az irók zúgolódnak. De

hát még a könyvkereskedk, a kiadók ! Ezek

érzik csak isten igazában. A közönség nem

olvas, s ha olvas is, — nem vásárol. Négy-öt

példány fogy el a legjelesebb költ mvei-

bl! — Ekép szól az ének.

Mind ez nem uj dolog. Tudjuk régen,

hogy — no — igy van. De nekem kissé

mégis különösnek tetszik. Mert ha igaz, —
a mint magam is vallom, st tudora a saját

káromon, hogy igaz, hogy a magyar iró

és a magyar kiadó állapota csupa nyomorú-

ság : honnan van, hogy ennek daczára min-

den esztendben szaporodik a magyar könyv-

kiadók, könyvkereskedk száma egy-kettvel,

és ez valamennyi uj s uj vállalatot indít és

alig indította meg, nyomban azzal dicsekszik,

hogy a közönség páratlan lelkesedéssel föl-

karolta a vállalatát, hogy szinte nem gyzi
kiszolgálni a tömérdek vevt?

Tizet is fölsorolhatnék a legújabb idbl;

— mind azt hirdeti, hogy a pártolás óriási,

az elfizetk, a megrendelk száma rengeteg.

De most kapóra csak egyet említek. A Sin-

ger és Wolfner czég « Egyetemes regény-

tár»-t indított meg. Tiz ives, piros kötés

könyvek, csalogató formában, ötven krajczár-

jával. S a kiadók azt állítják, hogy a vál-

lalat els két kötete (Ohnet György regénye

:

A bánya) rövid id alatt 5000-nél több pél-

dányban kelt el. A harmadik kötet magyar

iró munkáját adja, még pedig a Mikszáth

Kálmánét 1 Már most, ha a magyar közönség

egy franczia ‘regény fordítását igazán 5000

példányban kapkodta el, nem alapos-e a szá-

mítás, hogy egy ünnepelt magyar specziá-

lista legújabb specziálitásának legalább is

tízezer vevje akad?

Tízezer vev — in spe. Ez jelent vala-

mit. Nézzük csak meg ezt a könyvet köze-

lebbrl. Végre is 40—50 ezer ember kezén

megfordul. Aztán meg Mikszáth legújabb el-

beszélése van benne. Nálunk az akkora el-

beszélések lapokban adódnak ki — nyomta-

lanul. Tolnainak a legújabb kis elbeszélése

most folyik valahol. Ugyan ki tud róla?

Húsz els sora fölér egy kötettel, csupa szin,

csupa élet, csupa elevenség; de vájjon ki ele-

mezné ? Mikszáthnak azonban az eféle apró

rajzok a specziálitásai. Elég egy ilyen rajzát

elvenni, egy tót vagy egy palócz históriáját,

és megismerjük belle Mikszáthot, az irót,

minden erényével és fogyatkozásával, tel-

jesen.

Hát igen, a kötet. Öreg betk, és 90

kis oldalán legalább kétszer 90 vesszvel,

ponttal kevesebb, és ugyanannyi sajtóhibával

több, mint a mennyi kellene. No, ez meg-

lehetsen pongyola kiállítás. Mer hanyag-

ságból származó botlások,— fésületlen munka.

De hiszen Mikszáth van benne. Olvassuk

Mikszáthot.

«A lohinai fü». Ez az elbeszélés czime.

A ki szereti Mikszáth múzsáját, a ki olvasta

régibb apróságait, a ki gyönyörködött za-
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inatos eladásának közvetetlen, bájos, üde

egyszerségén, mely olyanná teszi minden

elbeszélését, mintha tengeri hántáskor öreg

mesemondó mézes ajkáról folynék, — mon-

dom, a ki Mikszáthért valaha lelkesedett

:

ne olvassa el «A lohinai fii » -vet.’.

»A lohinai f» hanyatlás, st több: M-

merülés jele. Hanyatlik az iró akkor, ha nagj^

tehetségéhez nem méltó, ismert alkotásainál

gyöngébb mveket ir. De mikor egy iró uj

müvében minden megvan, a mi eredetiségét,

értékét képezte : a könnyedség, a természetes

naivság, a népies Hang, és megvannak az

adomák, az ötletek, a tréfák és a saját külön

földjének az emberei
;

de mind ez a nyelv

bája, az eladás költöisége, az alakok jellem-

zetessége nélkül, és a régibb hibák sr is-

métlésével, elnagyolt, magyartalan monda-

tokkal, sót még a szintaxis legelemibb sza-

bályait is sért nyelvi botlásokkal: ez már

kimerülés.

Nem szeretném, hogy igazságtalannak

lássék, a mit mondok. Állitásaimat tehát

megokolom és példákkal ersítem.

«A lohinai fú» nyelve jóformán közön-

séges, stilus kuriális. Mindjárt az els olda-

lon : «A lohinai hiró, Szekula Mihály?? o/c ab-

lakába egy éjjel pasquillt dobott be valami

gazember, a küls ablaktáblát betörve (pedig

tót faluban aranyért sem találni üveges tó tót,

a ki hecsinálja), hogy — azt mondja — a

fiatal pap ilyen meg olyan hitvány ember

lévén, rendeli (t. i. a pasquill-iró), haladék-

talanul dobja ki a község a papiakból, vigye

ki bútorostól, feleségestcl a határra, mert

különben máuoz egy hétre Lohinára röpül

a veres kakas*.

H utánzása akar ez lenni a pasquill

szövegének? Alig érthet, kusza, fölösleges

beszúrással bonyolított, rosszul konstruált

mondat. Tessék csak elolvasni még egyszer.

«A lohinai biró, Szekula Mihálynak*, talán

e helyett: a lohinai biró??a7.-, Szekula Mi-

hálynak. (S ezt a hibás szerkezetet Mikszáth

az egész elbeszélésben következetesen hasz-

nálja, mint Jókai «a mi»-t «a mely» helyett.)

Az üveges tót az ablakot magyarul <íhem,etssii>

nem ; «hecsinálja». A veres kakas magyarul

a házra, a falura «ssálU, soha sem «röpüh.

Menjünk tovább. «A mit Ígért, «hetar-

toUa». (4. lap.) Magyarul: megtartotta. «Nagy

megfigyel tehetsége volt, és ötleíe?*. (9. lap.)

«A falu becsületét hi Ítéli vágni ». Megmen-

teni, kiköszörülni, megvédeni lehet a falu

becsületét, de 's.lcivágni-si (oly értelemben, mint

itt) csak valamely személynek magát lehet.

(No, most vágd ki magadat.) «Azért hát ne

ess kétségbe*. (23. lap.) E helyett: ne essél.

«Az asztalnál Blózik jutott a legalulra».

(47. lap.) «Hog}^ nézhet Iti az a íü, mely a

lohinai határban n ?» E helyett : milyen

lehet? S ez a « hogy nézhet ki* végig kisért

az elbeszélésen (32. lap, 64. lap stb.) «Az

Ancsurka ? Hogy is csah ? Biz az már hatvan

éves lesz idestova*. Mi az a : hogy is csal ?

(64. lap.) «Meg akarta mutatni rátermett-

ségét a birói mogyorófa-bot^oá’*. (71. lap.)

«A sol közönséges füvei közül*. (77. lap.)

E helyett: sok k. f közül. «Szoknyácskáját

fölemelte a bokáig . . . vagy hogy még bo-

kán táh. (80. lap.) E helyett: bokán fölül,

«A békák elltezdtél az esti koiiferencziáikat

megtartania. (Pleonazmus 81. lap.) «Letérdelt

mellé, iigy csengett nelÍ7>. (84. lap.) « Sze-

rette a papot Magdalénka is
;
az értem el-

hagyta. Most is azt hiszi még, hogy a pap

titokban hozzám jár*. (88. lap.) Homályos

pongyolaság. «A sötét üreg fölé hajította

magát*. (90. lap.) E helyett: vetette, dobta

magát. « Mintha egy denevér ereszked??e».

(90. lap.) E helyett: ereszked??é/v «Mind el-

beszélte azt Sótony, elmondta, milép esett le

Apolka a lóról és elájult s hogy fedezte fel

aztán a fehér harisnya alatt a tarkát*. (90.

lap.) Itt az « elmondta, mikép esett le Apolka

a lóról* után nem állhat meg mindjárt az

«és elájult*, mert az « elmondta* ismétlésé-

nek kell itt lappangnia, tehát ... és (t. i.

elmondta azt is) hogy elájult* stb.

Ennyi böngészet egy vékony füzetkébl.

S ez nem kis dolog. A magyar nyelvet a

közéletben úgyszólván annyi ember rontja,

ahány beszéli. Annálinkább els és f köte-

lessége az Írónak legalább a tiszta mag3’a-

rosság. Aztán meg a fekete szalónkabáton a

pehely is meglátszik. Egy Mikszáthnak, egy

valódi nagy tehetségnek nem szabad ily kó-

czosan állni a közönség elé.

Es a mil}'en «A lohinai f* külseje, olj'an

a magja is. Konvenczionális — és ma már

nem is alkalmi, nem is igaz — élezek a

megyére, a megyei csodabogár-tisztviselkre,

régi ötletek alkalmazása borura-derüre s táj-

szólások és keresett szavak zavarják az ol-

vasót minden lapon. «Lekapcsolta a szakács-

iáját (kötényét), «ráripakodott» (rárivalt).
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«gömörüg-» (gomolyog), «vornyeges égbolt*

(vereslö), t simet

»

(fahéj) és más ily kifeje-

zések szinte uralkodnak a kötetben. Igen

helyes volna a kötényt szakácskának, a fa-

héjt czimetnek nevezni, ha p. o. a dolgot

egy [lohinai tót atyafi,, vagy akár egy oda-

való, vagy a mesében szerepl alak beszélné

el. De ezek a kifejezések mind a Mikszáth

kifejezései és nem azért vannak ott, hogy

jellemezzenek, hanem hogy megadják a spe-

cziális Ízt.

Mikszáthnak még egy betegsége üt ki

veszedelmesen «A lohinai f » -ben ; az ado-

mázás nyavalyája. A mint egy szót leir és

arról a szóról valami adoma vagy ötlet jut

eszébe, nyomban elmondja. Csöppet sem illik

oda, st zavarja a mvészi formát, a hangot,

a történet mepetét, — az neki mindegy, az

adoma, az ötlet fúrja az oldalát — «es mnss

heraus*. A lohinai biró neve Szekula lévén,

még azt az özönvíz eltti adomát is közbe-

sziirja, hogy Szekula uram riválisa, Bakula,

meg akarta vesztegetni a papot tiz anya-

birkával, hogy a misében «Szekula-szekuló-

rum» helyett énekeljen egyszer «Bakula-

bakulórum»-ot.

Az alakok rajza sem vall Mikszáth m-
vészi kezére. Sótony Mihály föszolgabiró az

1-sö oldaltól kezdve a 80-ig «a négylovas

familiákból való» haszontalan, könnyüvérü s

kissé együgyü dandy, a ki a bnvizsgálat

alatt kipked-kapkod, henczeg, heverész és a

leányok lábikráit tanulmányozgatja, szóval

igazi pity-poty, fölületes cerebrum-non-habet

gavallér. A 81. oldalon hirtelen szentimen-

tális akkordba csap át, Apolka miatt «két-

ségbeesetten» kurjogat, «mint az örült» fut

vízért, «véghetetlen bánattal* néz a leányra,

el akarja öt és bnét rejteni, és utoljára a

parasztok és a saját irnokja eltt úgy be-

széli el az Apolka esetét, hogy «a könye is

kicsordult vagy kétszer*.

Ilyen híven és lélektani alapossággal

jellemzett alak a többi is mind: Apolka, a

gyújtogató lány, Tereskey s a lohinai kupak-

tanács, tekintetes és nagyságos f- és vice-

szolgabiráikkal együtt, a lópasszusokkal ke-

resked Mikulik, a mindenható vén Hrobák

és az elbeszélés többi staffage alakja. Egyik

sem méltó a «Tót atyafiak* szerzjéhez.

S utoljára marad az az epigrammái be-

fejezés, melyrl Mikszáth olyan nagyon és

olyan méltán híres.

... A lohinai leányok és menyecskék

máig is keresik azt a füvet, mely a Magda-

lénka kosarában lehetett, mikor felfödözte,

hogy Apolka a — gyújtogató. Mert attól a

ftl mindent lát, mindent tud, a ki meg-

találja. «ífa a lányok keresik^ még értem, —
de mit akarnak a menyecskék ? Ez a Mikszáth

epigrammája.

S mit jelent? Azt jelenti, hogy a lohinai

füvet minden lány csak egyszer találhatja

meg, a mikor a — pártáját elveszti.

Az ilyen homályos, népmeseszerü pointok

hajszolása Mikszáthnak csak eredetiségét nö-

veli, de poétái értékét nem.

A mit itt elmondtunk, nem azért mond-

tuk el, hogy Mikszáthot kicsinyítsük, hanem

azért, mert egy kiváló tehetséggel szemben

az igazmondás meg van engedve. St köte-

lesség. Szedje össze magát és emelkedjék

tovább dicsséggel.
Vas,

EMLÉKBESZÉD
FÁBIÁN GÁBOR FELETT.

Tartotta; Dr. Jancsó Benedek.

(Folyt, és vége.)

A mily buzgón, mérséklettel és híven

vett részt Fábián e nagy átalakulás elké-

szítésében, ép oly kitartással és rendületlen

hséggel is volt munkás e nagy átalakulás

fenséges napjaiban. Mint Aradmegye két

területének választott képviselje jelent meg

a pesti országgylésen és vett részt annak

munkálataiban s viszontagságos megpróbál-

tatásában. Ott volt Debreczenben, ott min-

denütt, hova a magyar kormányt a diadal,

vagy a szerencsétlenség követte. A vész

zúgása nem rettentette meg, a diadal má-

mora nem részegítette meg, mint annyi

mást. Elragadtatással szemlélte a legfensé-

gesebb küzdelmet, mit valaha e nemzet vívott,

az újjá született magyar nemzet magasztos

Iliasát. Szemeivel látta, mint folytak le azok

az események, melyeket mi ma egy epocha cso-

dás eseményeinek gondolunk s melynek hsei

a vértanuság glóriájával vagy a számzetés

tövis koszorújával ékesítve jelennek meg lelki

szemeink eltt, ha olvassuk csodás tetteiket

és bámulatos szenvedéseiket.

Egy gyászos emlékezet nap azonban

véget vetett mindennek és egy másik még
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gyászosabb emlékezet még a remény lehe-

tségét is megsemmisítette. Irtózatos csen-

desség lett egyszerre Magyarországon, vagy

mint e napok nagy alakja mondja egy ké-

sbbi könyve elszavában: «A ki meghalt,

hát meghalt; a kit felakasztottak, hát fel-

akasztották
;

a kit börtönbe vetettek, hát

ott sinldött; a kit üldöztek, hát bujdosott;

különben csend volt, mint a — « sírban*.

Fábián is bujdosott, mert üldözték. Volt oka

rá neki is, üldözinek is. Ö is megérdemelte

az akasztófát, mint a többi. Sajátságos tragi-

kuma a népek történelmi életének, hogy van

az idnek oly korszaka is, mikor a bitófa az

erény és a megváltás symboluma lesz, mint

a keresztfa, mikor a hazafi ereklye-tartót

farag a bitófa forgácsaiból és áhítattal rzi

azt, mint a hiv keresztény Krisztns ke-

resztfájának szilánkjait. A szabadság lelke

manifestálódik e fadarabban, mint az isten-

ség eszméje a fetish-imádó barbár, rongyok-

kal becsavart báb-oszlopában.

A niig bujdosott, a gyz dühének els

rohama elviharzott. Kétszer volt azon a pon-

ton, hogy elfogják s mind a kétszer neje

menti meg : ez a jó angyal, kit az isten kü-

lönös kegye rendelt oldala mellé. Amikor

a gyz boszuja kitombolta magát, önkényt

jelentkezik Pesten a haditörvényszék eltt.

Neje a fogságba is elkíséri, vigasztalója, bá-

toritója, st a ni szív sajátságos találékony-

ságával védelmezje is tud lenni. Börtöne

ajtaját az amnestia nyitotta meg, de szabad-

ságát csak félig nyeri vissza, mert Aradra

internálják, még csak kurticsi birtokára

sem szabad rendri engedetem nélkül menni.

Gondolhatni, mily nagy lehetett Fábián

lelke fájdalma és mily vigasztalhatlan ha-

zája e legsötétebb napjaiban. Kétségbe esni

azonban nem tudott. Volt valami véralkatá-

ban, s még több gondolkodásában, mi a sze-

rencsétlenség napjaiban ert adott lelkének

fájdalmát férfiasán és nemesen trni. Volt

egy menedéke az üldöztetés, a bujdosás ama

napjaiban is, melyekben mint egykor Sul-

picius Severusnak Ciceróhoz irt levelének

szavai mondják, legjobban jártak azok, kik

csendes halállal váltották fel az életet, mi-

kor nem volt érdemes élni annak, kinek

lelke együtt érzett nemzetével. Lelkének e

menedéke ama nemzet irodalma volt, mely-

bl ifjú korában megtanulta a honfi erényt

tisztelni és becsülni az önfeláldozást.

Bujdosása közben kezébe kerül Valerius

Maximus könyve s azt lefordítja. Mikor fog-

ságából kiszabadult, ki akarta adni, de ebben

egy sajátságos véletlen megakadályozta. A
rendrség motozást tartott házánál s Vale-

rius Maximus fordításának kéziratát a mo-

tozást vezet rendr tisztvisel, mint gyanús

kéziratot elvitte magával. Igen is Valerius

Maximus könyve méltán volt gyanús, mert

a hazaszeretetrl, az erényrl és a nagy

emberekrl beszélt. A policziának másféle

erkölcsi kódexre volt ez idben szüksége s

azért rejtette el iratainak lomtárába.

Lassankint a folytonos mnnka némi

nyugalmat biztosított lelkének. Az üldözte-

tések zaja sem igen hangzott most már fel.

A nemzet els kábultából kezdett felocsúdni

s a remény halovány fénysugara néha néha

mintha enyhítette volna a kétségbeesés, a

vigasztalan éjjelek sötétségét. — Toldy Fe-

rencz még az üldözések zajában megindítja

az «Uj Magyar Múzeumot* s a folyóirat

homlokára irt ... .
peragit tranquilla po-

testas, (luae violenta nequit .... a korszak

jelszavává lesz. Hunfalvy e folyóirat els’

czikkében kimondja a nagy szót ; mégis élünk.

Krisztus szavai jutnak mindenki eszébe; A
leányzó nem halt meg csak alszik. A csil-

lagoltó sötétségben, ha mindenki aludt is, de

ébren voltak az irodalom emberei. Hinni

kezdették, hogy a mit a politika elvesztett,,

azt visszaszerzi talán lassanként az iroda-

lom és a tudomány. E hit ert adott a nem-

zetnek, mely lassanként oly ers lett a ki-

tartásban, a munkában, az ellenállásban, mint

a mily nagy és fenséges volt a fájdalom

néma trésében s a megaláztatás szenvedé-

sében.

Fábián lelke is lassan megnyugodott,

st házához az üröm napja is beköszöntött.

A mit a közéletben vesztett, azért a sors

családjában akarta kárpótolni. A honfi bánat

e napjaiban született második fia. Más két

gyermeke is szépen fejldött. Ha künn a

közélet oly gazdag is volt vigasztalan és

lesújtó eseményekben, családi tzhelye körül

zavartalan béke és boldogság uralkodik. Lei-

kével különben egész a klasszikusok vilá

o’ába merült. Cicero leveleit olvassa s kezdi
o

fordítani. Sokat talál e levelekben, mi meg-

felel lelki hangulatának. Cicero is megsii-atja

e levelekben az elveszett szabadságot és szá-

mot ad azokról az érzésekrl, melyeket abban
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az idben érzett, mikor nem volt ember, ki

akárhol örömestebb ne lett volna, mint ott,

a hol van, mikor jóravaló embernek legszo-

moriibb volt Rómában lenni, hol az elmét a

küznyomortól eltéríteni nem lehetett
;
mikor

a fórum elveszte felverte háza csendjét, mi-

kor a köztársaságot gyászolva, enyhülést a

bölcsészetben keresett, inelylyel ugyan buját

enyhítette, de fájdalmát nem tudta s ha tudta

volna, sem akarta.

ügy járt vele, mint Wieland, kit Cicero

leveleinek fordítása a jelen iszonyatosan le-

sújtó helyzetébl képes volt egy egészen

más világba áthelyezni, hogy ne vegyen

észre semmit abból, mi körülötte történik.

Mikor Wieland elszavának ezt a tételét

olvassa, úgy tnik fel, mintha Wieland sza-

vaiban saját lelkének érzései csendülnének

meg; mintha a mit Wieland irt, azt e szo-

morú napok eseményei sugalták volna lelké-

nek. Érzi, hogy megtalálta azt a gyógyszert,

mely baját ép úgy enyhítheti, mint egykor

Ciceróét a bölcsészeti vizsgálódás
;
azért áldja

is istenét, hogy Cicero leveleinek fordítása

eszébe ötlött.

A nemzeti bánat és gyász e tiz évét

szakadatlan irói munkásságban töltötte. A
munkában való kifáradással akarta fájó lel-

két érzéktelenné tenni. E közben életének

egyik legsúlyosabb csapása találja. Egyetlen

leánya, Antónia életének 17-ik évében rövid

betegség után elhunyt. Cicero leveleinek for-

dítóját ugyanaz, a csapás találja, mi magát

Cicerót. És Cicerónak Tullia elvesztése nem

fájhatott inkább, mint Fábiánnak Antónia

elvesztése s bár Fábián családi élete nem
volt boldogtalan, mint a régi hitvesét, Te-

rentiat elzött 61 éves Ciceróé a fiatal Pub-

liliával; de másrészt Cicerónak szomorú vigasz-

talásul szolgálhatott, hogy Tulliát, a gonosz

Dolabella elvált nejét a halál szenvedésekkel

teljes élettl szabadította meg, mig Fábián

leányát az élet tavaszán, a szép remények

mosolygó hajnalán vesztette el. E seb hossza-

san sajog lelkében. A munka nem enyhíti,

a jólét érzete, az egészség és a barátság

nem vigasztalják, csak az id változtathatja

fájdalmát gyermekének megszentelt emléke-

zetévé. Még 22 év múlva is, lelkében meg-

indulva, valásos áhítattal megy ki nejével

halottak estéjén a temetbe, hogy koszorú-

ját letegye leánya sírjára és meggyujtsa a

halotti mécset, mint jelképét a halhatatlan-

ságnak és feledést nem ismer szerete-

tének.

A solferinói csata véget vetett Bach uj

Ausztriájának s a rendszer bukása miatt a

nemzet öröme határtalan volt, de lelkesedé-

sével reményei is egyre vérmesebbek lettek.

Az óvatosabbak aggódva nézték a nemzet

vérmes reményeinek folytonos növekedését,

ügy voltak meggyzdve, hogy a hatás

ellenhatást kelt és féltették nemzetöket a

könnyen bekövetkezhet forradalomtól s az

ennek nyomán okvetetlenül bekövetkez ka-

tasztrófától. Fábián is az aggódók e csoport-

jához tartozott. Volt oka rá, mert az illu-

szióit eléggé széttéphették a lefolyt tiz év

eseményei. 0 szebb és magasztosabb lelkese-

dés korszakát élte keresztül és nagyobbszerü

dolgok, hatalmasabb erkifejtés bukását is

látta. Szomorú tapasztalatai óvatosabbá és

egyszersmind pesszimistává is tették. Ezért

vonakodott a 6l-ki országgylés kihirdetése

alkalmával Aradváros polgárai részérl fel-

ajánlott képvisel jelöltséget elfogadni s mi-

kor hosszas habozás után engedett polgár-

társai rábeszélésének, akkorra már régi

barátjának és elvtársának Csernovits Péter-

nek fia mellett egy hatalmas párt tömörült

és Fábián a választás alkalmával 4 szava-

zattal kisebbségben maradt.

Senki sem örült Fábián bukásának

szintébben, mint maga. Legalább igy meg-

maradhatott családja körében és klasszikusai

társaságában
;

bevégezhette és kiadhatta

Cicero összes leveleinek fordítását, tiz évi

szakadatlan munkásságának ez eredményét.

Mikor az els kötet megjelent, a Kisfaludy-

társaság elismerése jeléül azonnal sietett

tagjai közé beválasztani. E fordítás kétségen

kivül Fábián irodalmi munkásságának leg-

érdemesebb része, mely neki prózai mfordí-

tóink sorában az els helyek egyikét bizto-

sította, mint elbb Ossian költi mfordítóink

sorában.

Cicero leveleinek kiadását alig végezte

be, mikor bele fogott Cicero bölcsészeti m-
veinek fordításába és kiadásába. E fordítá-

sából «Cicero vegyes mvei I. kötet» czim

alatt csak egy rész látott 1865-ben Aradon

napvilágot.

Ekkor újból a politika veszi idejét és

tehetségét igénybe. Arad választó polgárai

1865. november 18-án Arad város ország-

gylési képviseljévé váhsztják. Bizalom
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meghatóbban és szebben nem nyilvánult senki

iránt, mint Fábián iránt ez alkalommal. E
nevezetes országgylésen Fábián mint a

Deákpárt tagja vesz részt. Buzgó és munkás

részese a kiegyezés munkálatának és késbb
tántorithatlan h védje a kiegyezésnek,

melynek fenmaradásában a nemzet szabadsá-

gának és jövendbeli fejldésének legersebb

biztositékát látta. Hogy mily szintén viselte

szivén a kiegyezés ügyét s mily bizalommal

és hséggel csatlakozott Deákhoz és politi-

kájához, arról ékesen szóló tanúbizonyságot

tesz választóihoz intézett két rendbeli Nyilt

levele.

A parlamentáris élet heves küzdelmei,

a szabaddá lett sajtó kíméletlen hangja, a

mindinkább válságosabbá lev pénzügyi hely-

zet s a politikai pártok személyes él tor-

zsalkodásai lelkét kételkedvé és aggódóvá

tették.

Bálint a politikára, vissza akart térni

klasszikusaihoz. Az szelid contemplativ ter-

mészete kezdette magát idegenül érezni a

parlementi küzdtéreu. És ezen nincs mit

csodálkoznunk, mert a gyakorlati politika

nem az érzékeny, contemplativ természet,

irodalmi hajlamokkal biró egyéneknek való.

A gyakorlati, különösen pedig a parlamenti

politikusnak nem szabad valami szenzitiv,

finom idegzet embernek lenni. A ki az ök-

lözdésben gyztes akar maradni, annak legye-

nek ers és mozgalmas izmai.

Visszavonulván a politikától, bámulatos

tevékenységet fejt ki a mfordítás terén.

Lucretius Carus tankölteményét, melylyel

újabb babér-levelet fz mfordítói koszorú-

jához, gyorsan követik Val. Flaccus Argo-

nauticonja, Rutilius Claudius útleírása és

Horatius Pizokhoz irt levelének fordítása. Az
agguló férfi csakis klasszikusai és családja

körében érezte most már jól magát. Maga
Írja egyik levelében. « Mindez házunknak
számos barátot és tisztelt s a közvélemény-

ben oly jó nevet biztosított, hogy itt a Fá-

bián ház a boldog családi élet mintaképéül

enilegettetik».

Valóban úgy él, mint egy modern pat-

riarcha. Anyagi gondoktól mentes, bírja ama
független nyugalmat, mely minden nemesebb

lélek h kívánsága. Egészsége rendületlen,

idegrendszere ép, izmai ruganyosok, érzékei

egy perezre se tagadják meg a szolgálatot.

Oldala mellett egy h n áll, kinek gondos-

sága eltávolít mindent. Két fiában szivének

öröme telt. Majd népesebb lesz a kis családi

kör. Egy ifjú n költözik kis fiával a ház

falai közé, mint Fábián idsebb fiának neje.

Az ifjú n vidámsága, jósága és gyöngéd

hitvesi szeretete, mint a napfény sugarai me-

legitik fel az agguló házaspár csendes családi

tzhelyét és megaranyozzák életök alkonyuló

napját.

Az ifjú pár boldogsága, hitvesi sze-

relme a visszaemlékezések hosszú sorát kel-

tik fel az agg szülök lelkében, kik gyerme-

keik boldogságában önmaguk életét látják

megújulni. Alig várják a napot, melyen az

unokák vidám csengés kaczagása fogja fel-

verni a ház csendjét.

A családi körhöz még oda kell gondol-

nunk a jó barátok és tisztelk nagy számát

;

a családi boldogsághoz a köztisztelet és az

elismerés állandóan nyilvánuló jeleit, a füg-

getlen anyagi helyzetet s a mindennapi,

közönséges gondoktól való mentességet és

akkor elttünk áll Fábián Gábor élete folyása

az utolsó évtizedben. Elgondolhatjuk, miként

ül iró-asztal mellett, könyvei társaságában

élvezve a római klasszikusok nemes gondola-

tait, gyönyörködve nyelvök szé])ségében, mon-

datszerkezetök mvészetében, kifejezéseik ere-

jében és szinében, hogy szobája csendes falai

között miként varázsolja vissza képzelete a

]

római életet fórumával, hseivel, fenséges

erényeivel és aljas bneivel egyetemben.

így találja a halál munkás élete 82-ik

évének végén 1877. deczember 10-én

Emlékezetét az irodalom történet köte-

lessége megrizni, mert az irodalomnak és

a közéletnek volt lelkesült munkása. Nem
alkotott örökéltü önálló müveket, nem jelölt

ki a haladó nemzet számára uj irányokat,

de azért megérdemli a dicsség és a kegye-

let t megillet részét és joga van a halha-

tatlansághoz, mert egy-egy csatorna volt

minden egyes általa lefordított m, mel3"ben

az emberiség legszebb szellemének gondola-

tai és eszméi szivárogtak át nemzetünk gon-

dolkodásába. A mi elöhaladásunkban, a mi

czivilizácziónkban része van neki is. Az esz-

mék és gondolatok termfáit mások ültették,

de ö segített termékenynyé tenni a talajt.

Hogy a mi kultúránk légkörében megfogam-

zik, virágot hajt s gyümölcsöt hoz mindaz,

mi a miveit nyugaton, abban része van neki

is, ki minden igyekvését az emberi mvel-
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(lés folyamán létrejött nagy eszmék és gon-

golatok szellemi világunkban való bevezeté-

sére fordította, ki eszméink és gondolataink

világát segített kiszélesíteni.

A BÚZA KOVÁCS HÁZA.
KA.JZ.

V. Sárffy Ignácztól.

(Folyt, s vége.)

.... Enylittletes szép alkony állott be.

Sem a kertben sem a cserjésben nem hallat^

szott neszelése falevél mozgásának. A kis ér

halk, egyhangú dödögéssel folyt köveken,

fagyökéren . . . Csendes haladása, mint a

boldog ember sorsa, kit nem vert föl vész,

szenvedély . . . Tücskök, férgek belapultak
|

a harasztos bokrok alá s várták az estét. A
!

káposztás közepét búzaföld szegte át s az
|

ér kalászok pattogtak, zizegtek a forró nap
[

alatt ... A kertben kiapadt a kis ásott gö-

dör s Búza Vera az érrl hozott öntözt

virágainak. Dalolva, csipogva ment a cserésbe

s megmentette korsóját a tiszta patakban.

Bbáj vonzotta le a köves vízhez
;
hívogató

csobogása a mint ment körl-köre tajtékos

habjaival. Forró volt a nap s bágyasztó . . .

Leült a füves partra s leoldta lábairól a

harisnyákat ... A bokor megzörrent s riadta

tette a lányt. Az eger levelek mögött ég
szempár kisérte figyelemmel Vera mozdula-

tait . . . Hallatszott szinte a vágyteljes, sóvár

lihegés a sürü légben . . . Észrevette s ré-

mülten kapkodta magára kis fehér harisnyáit,

parányi czipöit . . . Futni akart . . .

A piktor kilépett a bokor mögül s el-

állta. Szeme, arcza láng, hség, szenvedély

volt . . .

— Elfut-e ellem? — mondta halkan.

— Mióta vártam erre a pillanatra. Nem a

szememet bvölte el csodálatos bájaival, de

a szivemet Vera . . . rültté tett. Azóta se

nyugalmam, se életem. Nem látta-e szemem-

ben, arczomban, mozdulatomban az eláruló

szenvedélyt, a mi emészt miatta? Fben, virág-

ban, ég, víz tükrében felém mosolyog szép-

sége
;
— hangját hallom csobogó viz zúgá-

sában, erd zümmögésében, képét minden

nyomban . . . Szeretem . . . Vera ! . . . Sze-

retem! . . .

Megigézve állt ott legyökerezett lábbal.

Érezte a vért, a mi felszalad arczára, a pirt

homlokán s elállta tagjait egy nevezetlen

bágyadás. Bvölet volt az egész. Káprázat,

lázas álom . . . Látta feléje jönni a piktort,

— föl se nézett pedig — érezte lihegését,

keze szorítását, a fonódó karokat derekán s a

szúró szemek égetését ....

Meg akarta csókolni! . . .

Megriadt ekkor s feloldva a varázstól,

lihegve futott ki a cserésböl, elhajítva fejé-

rl kendt, s öntözt kezébl. Minden ize

reszketett a felindulástól s sápadt lett, mint

a hold . . .

Feri állt a kert alján s nézte a futó

leányt. Fölvillant a szeme amint látta.

— Ért-e valami Vera? — kérdé.

— Nem, semmi — rebegte.

— Minden Ízben remegsz s egy ijedés

az arczod.

— Futottam . . .

— Mi okért?

— Kergetett valami.

— Talán egy állat: egy kutya?

— Nem : egy farhas . . .

... Nem lehetett rávenni többet, hogy

egyedül menjen a cserésbe, csak ha Zsuzsók

néne, vagy az apjával. Még ha vizet hozott

is virágjainak fényes nappal.

. . . Napra nap jött s a nyár letelt

félig. Mialatt a természetrl letnt az az

üde báj, mi elragadóvá teszi az embersziv

eltt a fakadást. Szürke por vonta be a gá-

lyákat. A kalász ledlten s felnyúlva a ten-

geri ölig. Az érés szaka volt, mint lehull az

élet, ha kort ér.

. . . Búza kovács benn ül a szobában a

piktorral. Elttük boros üvegek. Künn csen-

des alkony s a ház eltt futostak a cziczázó

gyerekek. Ma lett készen a Búza Vera képe

. . . Eltte áll az üveg s vereses boríz ar-

czán kigyult az ital tüze. A nyitott ablakon

betolult a friss, üde lég s ér gyümölcsök

illata keveredett a virágokéval .... Fel-

akasztva az arczkép szemben Búza ková-

cséval.

— Aranyat ér az a lány Búza Péter

. . . Hallottam dalolni virágöntözésekor . . .

Nem tagadhatni, hogy szép is . . . Ezüst-

hangja van és kár parlagon hagyni. Mi

lenne, ha alkalma lenne hozzá ! Ha bár a vá-

rosban volna, — lehetne mit mást tenni

érdekében. Mi volna belle ! . . . Nem tagad-
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hatnám Búza Péter . . . nyomot ütött rajtam

a szépsége ... de —
Búza kovács nézte az eltte lev ázott

boros poharakat.

— ügy lesz az, könyörgöm — mormogta
— eladom itt a telket, el a földet is és a

rétet s behúzódom . . . Nem forgácsolom el a

tehetségét . . . vétek volna . . . Tetszenék

bár gyámolitani együgyíiségemben.

Mosolygott hozzá a piktor s alattomos

ravaszsággal szorongatta a Búza kovács

kezeit . . .

Künn a tornáczon zaj keletkezett: vidám

leányok felhangzó nevetése.

— Eredj elre, — mondja egyik.

— Nincs-e benn valaki?

— Künn járnak az éren — úgy mondja

Feri.

Biborra pirult mind a kett, a hogy

benyitottak . . . Búza kovács rekedtes hang-

jával kiáltott s fölemelte vérvörös szemeit.

— Cseppem ! ... ide aranyom . . .

Megsiraogatta ráspolyos kezével pnha

piruló arczát s hozzá dörgölte tüskés sza-

kállához. Orrán, száján dlt az ital gze s

undor volt közeledni hozzá.

A piktor felugrott ülhelyérl s kigyult

arczczal nézte a niásihat. Megfogta reszket

kezét és kérdezte tle:

— Ki lánya, gyermekem?

— Nem tudja? ... a Gajasnéé innen a

szomszédból.

— Sohase láttam . . .

— Betegen voltam Csrön, — az ángyi-

nál; ma jöttem be . . . Gajasné faggatta ott-

hon a leányát s mohón nyelte szavait.

— Láttam — rebegte pirulással — azt

az urat láttam, ki ott lakik Veráéknál. A
ki leföstötte a Vera képét. Olyan is akár a

Mária képe az oltáron. Megfogta a karom s

kérdezte az anyámat . . . Van gyrje is s

arany láncza s bajusza, milyen nincs különb

Csupa finomság . . .

Gajas Feri morogta a suton s haragos

szemeket vetett bugára.

— Jobb, ne közösködnétek azzal az

urral. Ki az nektek, mi nektek, hogy annyira

vesz'dtök érte? . . .

Érted-e te ? . . . . Tudod-e te ? . . . .

Hallgas e! . .

.

sikogta Gajasné éles hangon.

— V, ra boldog . . . sóhajtotta Liza.

Búza kovács pedig szégyenkezve, alá-

zatosan közelgett a piktorhoz s börkötényé-

hez dörzsölgette kormos kezeit . . .

— Mondtam valamit vagy nem mond-

tam? . . . Sokat kivesz a bor az emberbl
. . . ügy tetszik magasztalni tetszett a leá-

nyomat . . . Nagy becsület könyörgöm . . .

Én ha mintha dödögtem volna egyet-mást

. . . Vagy nem mondtam? Ne tessék könyör-

göm ... Ha mondtam, ne tessék számba

venni szómat . . , Sokat ellocsogok bor közt

. . . . A Vera maradjon tudnillik! ... Mi

lenne belle ott benn? ... Az anyja itt fek-

szik, én is itt akarok ... Ne tessék könyör-

göm . . . csak! . . .

Ertett-e belle a fest, nem-e? ... De
nem felelt. Szive, feje, minden gondolata

tele volt azzal a másik képpel s marta az

indulat napok óta lelkét . . . Nem mondhatni

pedig, hogy szebb Veránál, — fehér szepls

arcza s szke haja vörösre hajlott, — de

csábos, ingerl minden mozdulata, minden

pillantása. Meg volt igézve esze, lelke, mint

megigéz állatot a kigyó, s ki volt kelve

magából. Azontúl elmosódott eltte s nagyon

közönségessé vált Vera arcza . . .

Délután, — csupa véletlenbl — ott

tett-vett a rozmaringos részen, a mi közel

van Gajasné kerítéséhez; - odaát — az is

véletlenbl — Gajasné matatott a georginák

között nyes késével, szintén a kerítés mel-

lett. Csupa, mer véletlenbl . . .

Köszöntött neki széles szalmakalapjával,

(nem tette eddig) mit Gajasné ill meghaj-

lással fogadott.

A vén, süket Zsuzsók, ki ott gyomlál-

gatott, tipegett a saláta bokrok körül, bá-

mult legjobban s motyogta:

— Máriám! . . . Megvette a lelkét . . .

meg ezét is az a gonosz boszorkány ! . . .

S keresztet vetett magára.

... A lábainál eltte, — nézte sokáig

a piktor — hitvány, zöld szinii bogár mász-

kált virágról-virágra s szedte a mézet hor-

gas, szipolyos vég csápjával. Ott ült a vio-

lán s jött-ment rajta nyughatatlanul, topo-

rogva; majd átment kerül utón egy hitvány

elszáradt szirmú kopasz szárra s megült . .

.

A piktor sebes indulatos kézzel nyúlt utána . .

.

— Otromba . . . morogta magában . . .

te otromba ! . . . Nem-e jobb itt ezen ? Van-e

annak méze, illata, szine? Annak a száradó

kórónak ! ... Itt maradj ! . . . s visszatette a

violára.
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. . . Este lett; gzös, ködszinü alkon)^

A haza tér gulyák fölvert pora beállta az

eget s páraszinnel vonta be a távolabbi tár-

gyakat. A major a domboldalon, az «Iharos»

sötéted teteje, a «Gyüszüke» az ér partján,

ngy látszottak, mintha szita volna az ember

szeme eltt. Kolompszó, ostorpattogás, haza-

tér munkások dalolása hallott és az erdé-

széiben kigyult a száraz harasztot éget
pásztoríiuk tüze. Az orgona aljában a f
között apró Szent-János-bogarak világoltak

kékes fényben. Egy- egy beszélget pár, férjet

váró íiatal menyecskék ültek az eresz aljá-

ban hosszú, törzsökös falóczán. Az ut köze-

pén ingben futkározó gyerekek rugdalták a

port, — a fákon verébcsapat fülsért nesze-

zése töltötte be a levegt. Öreg emberek

halk dödögéssel szitták pipájukat. A sok

kofaszáju vénasszony beülte az «aklos» hosszú

gerendáját s perg szóval, csóválgató fejjel

daráltak.

— Nem zi szavával, szívelheti már a

piktort Gajasné.

— Furcsa, furcsa ! . . . s Liza húgomat

arany, ezüst borítja ! . . .

— De hát a becsület? . . .

— Lakzit ad a tiszteletére ! . . . Szép

dolog

!

— Szive, lelke, minden indulatja ott

van a Gajasék portáján.

— Gajas Feri pedig bujdokol napok óta

az « Iharos » -bán . . .

— Furcsa, . . . furcsa! . . .

— Mi furcsa? ... Nem akar vele ta-

lálkozni . . .

— Rossz vége lesz ennek . . .

... Az id telt. A gyümölcs egyre sár-

gult. Ga,jas Liza pedig hervadt . . . Hetek

után, mikor Gajas Feri bekerült a «Gyü-

szüké»-böl, úgy találta bugát, mint a har-

mattól fosztott virágot ... A piktor bebo-

lyongta ezalatt az « Iharos »-t, a cserés min-

den zugát s lefestette a nagy földszakadást,

mi onnan a partról, — a girbe-gurba sze-

szélyes növés vaczkorfa alól — látszott

legjobban . . . Gajas Liza festett képe ott

csüngött a tükör alatti rámában, maga pedig

bújta a homályt s nem jött emberek közé...

Gajasné törülgette az asztal porát és nem
pergett a szája.

. . . Liza oda csuklóit a Feri ölébe mi-

kor megjött s elrejtette — napot, fényt, em-

berek tekintetét nem biró — arczát.

— Bajod van-e?

A lecsorgó könye felelt helyette. Feri

orditotta mint egy böszült állat; « Tudtam
— éreztem ». . . Ledobta a lányt s lihegve

futott el.

... A piktor nyugodtan ült fafonatu

székén. Térdére kiteritva táblája s azon a

félig elkészitett kép. Kabátja a zöld fbe

téve s botjára akasztva táskája, melyben

papirosok, vászon voltak. Nagy karimáju ka-

lapja árnyékot vetett körszakállas arczára

. . . Csak akkor látta meg Ferit, mikor az

eltte állt s rámeresztette minden érszálban

vértl duzzadó szemeit.

— No piktor — hörögte indulatos ször-

ny hangon — számolunk piktor, — s el-

kapta két kezével a fest nyakát.

— Mit akar? . . . fuldokolva mondta

— Semmit piktor; — csak ezt piktor ! . .

.

kaczagott rémes hangon . . . Ezt az egyet a

húgomért, — emezt a Búza Vera csábitá-

sáért, — magamért ezt az utolsót s a gyöt-

relmekért, miket okoztál ... No piktor! . . .

S minden szóra csapott egyet a szeme

közé.

A piktort elhagyta eszmélete s leborult

a megtaposott fbe, arczczal a föld felé,

maga alá gyrve mind a két kezét. Meg-

eredt a vér orrán, száján s bepirositotta a

puha földet.

Gajas Feri rúgott egyet még a testen

s ott hagyta. Nem méltatva szóra, tekintetre

s végig ment az ér partján az erd felé . . .

. . . Búza kovács sokáig várta a piktort

a vacsorával és lopva megpillantotta a nagy

brtáskát az asztalon. Abban voltak a képek

zárva. Ha ö olyat tudna — gondolta s só-

hajtott hosszan. Akár a gyerek, a ki nem
éri föl a sárguló gyümölcsöt . . .

Sötéttel, ahogy látta, hogy nem jön, le-

ment az érre. Tudta, hogy ott szeret anda-

logni a vaczkorfa alatt . . . ügy kapta végig

nyúlt testtel a földön, lábaival a csobogó ért

érintve.

Azt hitte lepihent és elaludt.

— Mert hát, könyörgöm — mondta —
a fii is nedves, meg este is van tudnillik, s

a vacsora is elhülhet. Tetszenék tán velem

jönni . . . Egész az érre ér le a lába s csap-

kodja lábbelijét a piszkos hideg viz . . . A
táblája itt hever a fü közt ... A kalapja

is . . . Meg ez a kép ! . . . Könyörgöm ! . . .

Megtapogatta a mozdulatlan alakot, vé-
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gig a ruháját, föl a hajáig. Nem látta a lio-
j

mályban a feltúrt, összetaposott földet ... Az
j

ijedés iszonyával riadt meg az érintéstl . . .
;

Vér volt, a mit érintett . . . Halotthoz szólt ! . .

. j

^
i

A Búza kovács leánya fonnyadt, hervadt
|

titkon, ahogy meghallotta, hogy a Gajas i

Ferit tiz esztendre Ítélték el — gyilkos-
|

Ságért.
\

— Mert . . . mondta Búza kovács sza-
|

porán s ittasan félig — gazember volt tud-
I

nillik . . . Megérdemelte . . . csak! ...

. . . S ivott!

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gnsztáv. —
(Folyt.)

XIII.

Burgosban a Jó király

Asztalnál ül délbe’ ép,

Hogy panaszkodni eléje

Jimena Gomez belép.

Gyász-fátyol borítva rája,

Hamu hintve fátyolára,

S Így borul a földre le,

S ajkán ily panasz kele:

«— így élek panasz közt, sírva,

Ez vivé anyámat sírba;

Reggel, hogyha kél a nap,

Eljö mindig egy lovag.

Sólyma a karján lebeg —
Atyámat ölte meg.

E kínzás még nem elég.

Sólymát gerléimre hajtja,

S Így öli, pusztítja, marja

Kicsinyét és öregét.

Gerléim vére csepeg rám,

Véröktl piros a szoknyám.

Káizentem: hagyja félbe!

Fenyegetett még fölébe.

Tégy igazságot királyom.

Tlem ezt meg ne tagadd.

Ki igazságot nem ad.

Oly király király se légyen.

Eó, hátára ne vegye,

A királynénak kegye

Ne mosolygjon soha rája.

Terített asztal ne várja,

S ne legyen fegyverzete*.

A király ezt hallja, hallja.

És magában ezt gondolja

:

«— Ha Cidet megbüntetem,

Népem támad ellenem.

De boszut nem állva rajt’.

Az ég von kérdre majd.

Donna Jimena most igy szól;

(Megjegyezzétek szavát jól !)

«— Megmondom én, jó királyom.

Az orvoslást mint kívánom

:

Add t nékem férjemül,

S engem néki njéül.

így, ki annyi bút hozott rám.

Vígra váltja sorsomat tán*.

A király ezt hallva, látva,

Cidnek rögtön küld utána.

«— Jöjjön I* ily parancsot ád.

Immár néki megbocsát*.

XIV.

«— Reggel, ha közéig napkölte,

Látom, ki atyám megölte.

A kapum eltt halad.

Hogy emészszen a harag.

Sólymát a karján hordozza.

Persze, hogy vadászni hozta

!

Megöli galambjaim.

Ott, galambházukba’ kinn.

A ki nem oszt igazságot,

Ne kormányozzon országot.

Ló, hátára ne vegye,

Soh’se várja n kegye*. —
A király ezt hallva, látva,

így gondolkozik magába

:

«— Öt megölöm, büntetem,

A kortes kél ellenem.

Úgy hát Írok néki rögtön.

Megüzenem néki
:
jöjjön*.

Alig hogy kimondja, már

A levele messze jár.

A hírnök — mást kit se lát —
Cid atyjának adja át.

«— Rossz szokásod van, atyám.

És ezt én nem *röm ám.

Hogy eként rejtegeted,

Mit királyom ir neked*.

«— Benne, hidd. csak annyi van,

A király hivat, fiam.

Ámde csak maradj te itthon.

Én megyek helyetted titkon*.

«— Nem, soha! Isten, szz Márja,

Ezt tlem soha ne várja

!

Az utad bár merre mén,

Elölj járok mindig én !»
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XV.

Donna Jimena egy este

Laonnak királyához megy,

Igazságot kérni tle

Jó atyja haláláért.

Don Rodrigo de Vivar,

A Cid ellen panaszol, ki

Árvaságra jnttatá.

Öt a gyermek-ifjú lányt.

«— Az igazság részemen van.

Avagy nincs, tudd meg, királyom,

A becsület megsértését

Eltitkolni nem lehet.

Minden reggel, virradatkor,

Büszke paripán lovag j.

— Látva t felforr a vérem —
Kínomra halmozni kínt.

Mondd neki — hatalmadban van —
Másfelé is vezet út.

Mert nem illik férfihoz, hogy

Asszonyon álljon boszút.

Atyám atyját megcsufolta.

Ámde atyját megboszulta.

Egy halál egy szégyenért.

Büntetésnek ép elég.

Hisz védm vagy, jó királyom,

Kérlek hát, ne engedj sértni.

Mert ki engem sértni mer,

A te szivedet is sérti».

« - Hallgass, hallgass jó Jimena,

Nagy fájdalmat mérsz reám.

De van ir gyötrelmed ellen.

Szived meggyógyitja tán !

Cidet meg nem sérthetem,

— Legderekabb emberem —
Országimat védi karja.

Óhajtom, hogy meg is tartsa.

Ám hogy sznjék búd, keserved,

Megkisértem, megteszem :

Hogy veled majd összekel,

Cidnek rá szavát veszem*.

Vígan távozik Jimena,

Búja fordul vigadásra.

Támasza, védje lesz, ki

Jnttatá nagy árvaságra.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc monuiertöl.

(Folyt.)

— Nem tarthatjuk meg a hangversenyt

— monda Bourdon. — Elküldöm a közön-

séget. Jó? S megmondom neki a valót.

Erre belépett a terembe és egészen a

lámpákig haladt, melyek bevilágították az

üres tért.

— Hölgyeim és uraim! Félreértés, vagy

inkább azt hiszem, ármány van a dologban.

Bármiként legyen, Guy du Chesne mindenütt

ünnepelt, csak itt nem, nem szokott üres

padoknak beszélni. Kénytelen önöktl búcsút

venni és visszaadja önöknek a pénzüket,

i Valóban többet várt Tramonttól, ettl a vá-

rostól, melyet oly intelligensnek mondottak ...

— Bocsánat, uram, — szakitá félbe Dá-

i

niel, — ön csupán három egyénnek tesz

szemrehányást, kik közül kett nö és kik

épen nem érdemlik a szemrehányást,

j

A kitn publicista szeretett volna va-

I

lamit válaszolni, de nem talált szavakat. Az-

tán visszatérve Guyhez, jelenté, hogy el van

intézve a dolog.

— Ez vajon a troubadour? — kérdé

Mignon.

— Nem, — feleié Dániel. — A trouba-

dour csinosabb ennél. Láttam az arczképét

a kioszkban.

j

— A szegény emberek! — sóhajtá Eené.

Az elcsarnokon áthaladva, a fiatal asz-

szony találkozott Guyvel, a ki nem átkozó-

dott, mint Bourdon; de szomorúnak látszott.

Az volt valóban
;
nem az elvesztett pénz

miatt, hanem az elmaradt élvezet miatt.

Olyan gyönyör dalolni nyilvános helyen és

elérzékenyiteni a nket

!

— ügy sajnálom ket
;
— suttogá Kéné

a Dániel fülébe. — Szólítsa meg; igen?

Az eszmét nagyon különösnek találta a

jegyz. Aztán, nehogy érzéketlennek tartsák,

mégis megszólította a troubadourt.

— Guy du Chesne ur . . .

— Uram.

— Fölötte sajnálom, hogy nem hallhat-

tam önt.

— Es reméljük is, mi és mások, bizo-

nyára sokan, hogy ettl az élvezettl nem
leszünk végképen megfosztva . . .
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— Jöjjenek velünk theára, — inditvá-

nyozá Mignon, — a ki mindig gyorsan fel-

találta magát.

Dániel nem volt megelégedve a dologgal.

Bourdon épen készült leszámolni az ellen-

rrel, mikor ez a felajánlott thea magára

vonta a figyelmét. Olyan kellemmel is volt

az mondva. Szokása volt már neki minden-

hova meghivatni magát és inni minden oda-

kinált pohárból. Ne ütközzünk meg ezen

;

hiszen olyan sokszor böjtölt a szegény fin!

Aztán ezt a gyakorlati reflexiót mondotta

magában: « Minthogy ezek a derék emberek

theára hivnak : tehát nem fogják visszakérni

a pénzüket*.

Gny a legnagyobb kellemmel Eenének

ajánlotta karját. Dániel kevésbé szeretetre-

méltóan Mignonnak. — Bourdon a menetet

zárta be.

X.

Zene.

— Milyen gyönyör est! — mondá Gny
az égre tekintve

— Ne nehezteljenek ránk — kezdé Eené.

Nem vagyunk mi beotiaiak
;
korántsem. Bi-

runk mi érzékkel a szép iránt. Hanem fé-

lünk a rászedetéstöl és csakugyan gyakran

csalódunk, nem hiszékenységünk, hanem bi-

zalmatlankodásunk miatt. Félek, hogy rossz

tanácsot adtak önöknek.

Dániel nagyon rossz kedv volt. Tel-

jességgel nem értette Eené magaviseletét.

0, az annyira szerény, annyira tartózkodó,

oly kévéssé világias, egyszerre a nyakába

varija magát egy ismeretlennek, a ki még-

hozzá valószinüleg ostoba is. Ez boszantó

és egyszersmind elszomoritó volt.

— Mi történt önnel? — kérdé Mignon.

— Egyre oldalba lökdös a könyökével.

— Semmi, — mormolá Dániel. A fogai

vaczogtak.

— Bizonyára az esti hüs lég — véle-

kedék Bourdon, a ki iparkodott belopózkodni

a társalgásba. Noha jobban szeretett volna

egy prhár puncsot, vagy egy csésze theát.

Mindig jól esik az ivás, ha nem kerül sem-

mibe.

így értek a jegyz házához, a ki elre

sietett, hogy ajtót nyisson passe-partout-jával.

Elsnek lépett be Mignon, t követte Eené

Guyvel, majd Dániel, a ki elkeseredésében

becsapta maga után az ajtót. Bourdon, a ki

utolsónak maradt, künn rekedt. A csésze

thea elfutott.

Guy ellenben beleült egy kényelmes tám-

lásszékbe és adta az angyalt. A tóra nyiló

ablak tárva volt. A szél gyorsan hajtotta

maga eltt a felhket. Hvös volt. A lég-

szesz lángja a hid karfáján hosszú vékon}'

fényvonalat irt a tó vizére. És ez a két szép

asszony
;
a barna és a szke, fleg a barna ....

A troubadour zongorához ült s ott ma-

radt két óra hosszáig. Eldalolt mindent, a

mi csak eszébe jutott. Es bármiként gondol-

kozott is Dániel, meg kellett magának val-

lania, hogy élvezet volt öt hallani.

Az improvizált zenét szerényen kisérte

a dal. Guy sok érzéssel dalolta Musset egyik

versét, melybl nem egy vonatkozást a hel}’-

zetre lehetett kiolvasni. Költ, vedd lanto-

dat. Én vagyok a halhatatlan, ki az éjjel

szomorúnak s hallgatagnak láttalak s a ki.

mint a párját keres gerle, leszállóit az égbl,

hogy veled sirjon.

Egyenes czélzás. A Eené név halhatat-

lant jelent. És nem szállott-e le, ha nem

is az égbl, legalább egy hangverseny-terembe,

hogy vigasztalja a szomorú s hallgatag trou-

badoun, felajánlván neki egy csésze theát?

Dániel a pokolba kívánta a zenét a dallal

együtt.

— Nem szánalmas dolog-e, hogy holmi

ilyen hisztriónak joga van egy költemény

mögé bújva, tört vetni nejeinknek és ma-

gunknak? Én is tehetnék úgy, lia akarnék,

de én jegyz vagyok. A ravasz kpé hogyan

turbékol, csicsereg, fütyül, kevélykedik, mint

a páva, csattog a szárnyával, utánozva min-

denféle madár hangját, szokását! Ha én Ü3’et

tennék, nevetséges lennék. Én jegyz va-

gyok. És Íme két n, a ki letop ez eltt a

kborló jongleur eltt. Még csak egy pohár

vizzel is elfeledtek megkínálni. Te akartad

Így, Dandin! Én jegyz vagyok.

Azonban Guy hibát követett el. Ninon

dalát énekelve azt hitte, változtathat a szö-

vegen. Ha azt mondanám neked, szeretlek;

ki tudja, te feltete szem barnám, mit fe-

lelnél.

A Eené szemei fölségesen szép fekete

szemek voltak.

— Bocsánat ! hék szem barna, — igazitá

helyre Dániel.

Guy zavarodottan elhallgatott. A trón-
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badourok nem szeretik, ha félbeszakítják

ket.

— Kék szem barna . . . kék szem
j

barna . . . meglehet. Voltaképen mit tartó-
|

zik ez rám ? — válaszolá nyugalmát vissza-
|

nyerve. — Nekem jobban tetszik a fekete
!

szem barna.

— Nem arról van szó ; mi tetszik ön-

nek, hanem hogyan van megírva?
|

— A verslábon nem változtat; ép oly
|

jól odavág.

— Igen, de a kék szem barna ritka-
|

Ság s ez lepte meg a költt. Fekete szem
;

barna
;

az ugyan nagy csoda ! Minden bar- i

nának fekete szeme van ... Minden barná-

nak, nem az önének, — tévé hozzá Renére
i

tekintve.

Guy teljesen kihozva sodrából, felkelt a
|

zongorától s nem szólott többé egy szót sem.
j

Mignon kezdte hosszúnak találni az idt. A
troubadour eladása alatt nem tudott nyug-

ton maradni. Fökép a második órában fel-

állott, majd leült, a haját simitgatta, a ru-

háját egyengette, apró lábait kinyújtotta,

szép kezeit végig nyújtotta az asztalon, le-

húzta a gyrt, megcsillogtatta a lámpa fé-

nyénél, aztán visszatette az ujjaira, végig

jártatta a szemeit minden tárgyon, szájához

vitte a zsebkendjét. Mikor a troubadour

tüze kialudt, egy pirouettet csinált.

— Hát ha tánczolnánk ! — mondá.

Majd egyet gondolva, zongorához ült s

dalolt kellemes, üde hangon.

— Igaz, — tévé ho. zá elhagyva a zon-

gorát, — eddig nem is beszéltünk egyébrl,

mint a barnákról.

Guy nem nyitotta fel többé a száját.

René azt hivé, hogy szenved, melléje ült.

— Ön ma este nagyon szép dolgokról

beszélt nekünk, uram
;
de nem voltunk csak

|

hárman. Bátran elmondhatná pedig az egész
j

világnak.

— Igen, nyilvános estély, — mondá

Mignon. — A mai nem számit. Meglátoga-

tom ismerseimet és sokat fogok önröl be-

szélni.

Már ismert a városban mindenkit.

Dániel az ablakhoz ment és úgy tett,

mintha érdekelné a fölkel hold.

A tervezett estély egy pillanatig fog-

lalkoztatta a két nt, aztán megakadt a tár-

salgás. De a troubadour nem készült. A hol

jól érezte magát, ott szívesen töltötte az

egész éjét és azt hitte, nincs terhére senki-

nek. Mikor abban hagyta a dalt és zenét,

nem nyitotta fel többé a száját, de a ka-

lapját sem vette.

Dániel nem mozdult az ablaktól. Mikor

a templom órája tizenkettt ütött, azt hitte,

ideje lenne megfordulnia.

— Éjfél ! — mondá a lehet legvidá-

mabb hangon.

— Éjfél! — ismétlé René. — Már?
Guy nem mozdult. Szerencsére Mignon

már öt perez óta unatkozott. Felállott s in-

dulni készült.

— Elkísérem asszonyom, — mondá Dá-

niel. —
Guy nem mozdult.

— Ah úgy ! — gondolta a jegyz, —
egyedül akar maradni a nmmel ! Éjfél

után? . . .

Még nagyobb szerencsére Mignon segít-

ségére jött.

— Melyik vendéglben van ön szállva?

— kérdé a troubadourtól.

— A fherczegnél.

— Közvetlen szomszédom. Együtt me-

gyünk, ha úgy tetszik.

Guy nagy nehezen megmozdult.

— Viszontlátásra, — mondá neki René

kezét nyújtva, melyet a troubadour meg-

csókolt.

Dániel szerette volna kidobni az ab-

lakon.

A jegyz lakásától a Mignonéig csak

egy hídon kellett átmenni. Az éj enyhe volt,

a felkel hold ezüst fényt hintett a tóra. A
lég balzsamos, költi s költészettel telve, a

flemile csattogása messze elhangzott a néma

csendben.

Guy egészen nekihevülve találta Bour-

dont. Dühös volt.

— Nos, te ugyan gavallér legény vagy.

Menj, te gyáva ! Magamra hagysz itt egy

törvényszéki Írnokkal.

— Miért nem követtél?

— Mert becsapták az ajtót az orrom

eltt. Olvastam a táblán a nevet: Forest

Dániel, jegyz. Szép társaság! Vártalak, hogy

együtt vacsoráljunk s aztán segítsek a mál-

hádat rendbe hozni. Holnap elillanunk, vág}’

inkább ma, mert már ma van.

— Utazzál, ha úgy tetszik. Én ma-

radok.

— És az estélyeink, te nyomorult ! Vár-
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nak bennünket Saint-Gervais, Aix-les-Bains,

Uriage, Vichy, Baden-Badenben, Saxonban,

mindenütt, a hol fürödnek s a honnét meg-

tisztulva térnek haza az emberek. És te azt

mered mondani, hogy maradsz? Igaz, hiszen

te mindig a régi maradsz : bojtorján, melyet

nem tud lerázni az ember magáról, repkény,

mely ott hervad el, a hol megkapaszkodott,

akasztófa-virág ... a ki nem utazik!

— Megigértem egy második estélyt.

— Itt? ezek eltt a pimaszok eltt?

De hiszen láttad, milyen közönség van Tra-

montban. Három balek, kik közül egy jegyz.

Bevétel : tizenöt frank, melyet még jó, hogy

vissza nem vettek azok a gyávák. És há-

romszáz frank költség!

— Ezek a költségek riasztották el a

bevételt.

— Rajta csak ! már ismét bogarad van-

— Megmagyarázom. Ne avatkozzál sem-

mibe és n3mlcz nap alatt mienk az egész

város.

— Nyolcz nap, te vén bnös! Itt nyolcz

napot tölteni, ebben a feneketlen börtönben ?

Inkább háromszor meghalok!

— Nos, hát menj s várj meg ott, a hol

neked tetszik.

— Igen; a szilvafa alatt. Rajta, csapo-

dár, Valid be, hogy ismét asszony van a já-

tékban.

— Még pedig kett.

— Láttam ket, a barnát és a szkét.

— A kett között ingadoz szivem. Éj-

félig elnyt adtam a barnának; valóságos

nocturne. De a szke, a reggély, több meg-

lepetést nyújt.

Erre aztán következtek a bizalmas, de

épen nem titkolni való nyilatkozatok, mert

a troubadournak soha sem volt valami lé-

nyeges mondani valója.

— Szegény Duche barátom, — mondá
a praktikus férfiú, — fel akarsz ültetni ?

Menj aludni s holnap kereket oldunk. Csak

az idt vesztegeted ezekben a katakom-

bákban.

— A jegyzönével, talán; de a báróné-

val? ki tudja.

Ez a báróni czim csalétek volt a trou-

badournak. Ez ideig nem igen mert maga-

sabban kapaszkodni, mint a nevelönökig. Ez
is elérte már azt a bizonyos kort, mikor az

angol regények fordítására kezdik magukat
adni.
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— Elbeszélte szerencsétlenségét — foly-

tatá. — Elválva él férjétl, a ki Palermóban

lakik s a ki nem fog utána jönni, mert ir-

tózik a tengertl. Nem kell hát valami go-

nosz véletlentl tartanom. Egy bárón, a ki

férjétl elválva él! Mindig ez volt az én

ábrándképem. Mignonnak hívják. Onnan való,

hol a czitromok virítanak. El vagyok hatá-

rozva. A szkét választom.

A társalgás feleseléssel végzdött. A két

jó barát haraggal vált el. Bourdon egyedül

utazott.

A troubadour maradt és megtartotta

hangversenyét.

(Folyt, köv.)

PETFI ÖSSZEKOCZCZANÁSA
A HADÜGYMINISZTÉRIUMMAL.

Irta:

Klapka tábornok.

(A «3Iagyar Szalon>^-hól.)

Ha nem is úgy, mint Camoens, kit bi-

lincsekbe verve hurczoltak Indiából Lissza-

bonba, a mi legünnepeltebb költnknek, Petfi-

nek is szenvednie kellett rövid szabadság-

vesztést mértéktelen szenvedélyessége és

fékezhetlen fantáziája miatt.

Legmélyebb sajnálatomra nekem jutott

osztályrészül, hogy ezt rajta végrehajtsam.

Ez az ügy már több Ízben volt szellz-

tetve, többek között a Petöfi-szobor leleple-

zése alkalmával is, a mikor ugyanis Jókai

alkalmi beszédjére vonatkozólag néhány sort

tettem közzé a Nemzet-ben. Akkor nem ren-

delkeztem irományaim fölött. Jelenleg elttem

fekszenek azok s igy módomban áll, hogy az

egész tényálladékot körülményesen közölhes-

sem és az authentikus adatokat is ide csatol-

hassam.

Mikor 1849. április hó vége felé Debre-

czenbe jöttem, hogy ott Mészáros tábornokot

helyettesitsem a hadügyminisztériumban, ettl

nagyon is kellemetlen hagyatékképen maradt

rám Vécsei tábornok, az Arad eltt táborozó

V. hadtest parancsnoka panaszának elintézése.

Vécsei ugjmnis panaszt emelt Petfi ellen a

rajta elkövetett meggyalázásért és eklatáns

elégtételt követelt.

Vécsei és Bem között tudniillik megha-

sonlás történt, minek következtében Bem
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elbbinek a parancsnokságtól való elinozditta-

tását követelte.

Bemnek erre vonatkozólag a kormány-

hoz benynjtott beadványát Petfi németbl

magyarra fordította és megküldötte a « Hon-

véd* czimü kolozsvári lapnak közlés végett.

Nevezett lap közzé is tette a czikket,

a mibl szörny nagy botrány keletkezett,

a mi viszont a hadsereg fegyelmére nézve

igen káros és sajnálatos volt

Bem beadványa igy hangzott:

Bem altábornagy urnák a honvédelmi

bizottmányhoz irt levele.

Kizvén az ellenséget egész Erdélybl,

minden gondomat arra fordítottam, hogy az

ország védelmét kellleg organizáljam, s hogy

személyesen Magyarországba menjek azon

sereggel, mely Erdély biztosságának koczkáz-

tatása nélkül, kivül használható. Hátra volt

még Hátszeg völgyének és Déva vidékének

megtisztítása az oláh csordáktól, kik e kör-

nyéket nyugtalaniták, minélíogva jónak lát-

tam szétszórni zászlóaljaimat, mket magam-

mal^akai'tam'hozni, hogy pusztán átmenetünk

hatása által tisztítsam meg e tájat. E szerint

hadseregem egy részének a dévai nagy utón

kelle kijönnie, s másik részének a vaskapui

szoroson. Az els csapatot Bánffi ezredes

urra bíztam, s a másodikkal magam mentem

Karánsebesre, melynek elfoglalása ránk nézve

a legnagyobb fontosságú volt, minthogy biz-

tosította számunkra a vashámor birtokát,

mely egész hadseregünket elláthatja golyók-

kal s minthogy ketté vágja az Orsóvá és

Temesvár közti egyenes közlekedést. Karán-

sebesen kaptam Kossuth elnök urtól s a

hadügyminisztertl figyelmeztetést arra nézve,

hogy használni fognék az országnak, ha mi-

eltt elbb haladnék, kitakarítanám a Bánátot,

mint tettem Erdélylyel. Mind a ketten sze-

rencséltettek annak megirásával, hogy az

Aradon lev Vécsei tábornok, az 5-ik had-

test parancsnoka, 3 vagy 4 ezer emberrel

azon esetben segítheti hadi mködésemet.

Szintén Karánsebesen tudtam meg, hogy az

Erdélybl kizött ausztriai hadsereg egy

része, mely a verestoronyi szorosnál menekült

ki, már átkelt Orsovánál, s útban van Te-

mesvárra, s a többiek, kik Brassón túl a

tömösi szoroson szöktek át, folyvást érkez-

ben voltak Orsovára, onnan hasonlag Temes-

várra menendk.

Teljes szívvel helyeselvén a kormány

kivánatait s érezvén mily nagy fontosságú,

hogy meggátoltassák ezen segítség érkezése

azon ers helyre, melynek akkor csak 6000

védje volt, azonnal azt határozám, hogy

Temesvárnak megyek a Puchner csapat ma-

radékának, mely pár nap alatt megérkezend

volt. Nem volt tehát egy elveszteni való pil-

lanat sem, s ámbár akkor csak mintegy

1200 emberrel és 12 ágyúval rendelkezhet-

tem, kettzött marssal Lúgoson termettem

folyó hó 19-kén reggeli 7 órakor. Az ellen-

ség, mely mintegy 1000 emberrel s 5 ágyú-

val tartotta elfoglalva e várost, kétségkivíil

azt gondolván, hogy nagy ervel jöttem,

Temesvár felé húzódott vissza Leiningeu

csapatához, mely Kö véresen állott a temes-

vári garnizonnak mintegy felével. E merész

marsot azon meggyzdésbl tevém, hogy

könnyen magarahoz vonhatom mindazon csa-

patokat, melyek számomra voltak részint

Vécsei tábornok hadtestébl, részint a magam
seregébl, mely Dobra felöl közeledett. Nyílt

rendeleteket küldtem ki tehát a két irányban,

hogy a parancsnokokar, kik azokat megkap

ják, fölhívjam, miszerint rögtön Lúgoson te-

remjenek. Az 5-ik hadtestbeli Villám alezre-

des, ki Radnán kapta meg rendeletemet, egy

pillanatot sem veszítve el, másnap Lúgosra

ért a csapattal, melyet vezényelt, s mely né-

hány száz emberbl és 6 ágyúból állt. Ha
Vécsei tábornok ugyanezt tette volna azon

csapatokkal, melyekkel rendelkezhetett, azon-

nal Temesvárhoz mehettem volna és mkö-
dési tervemet végrehajtám vala. De e tábor-

nok, a helyett, hogy kötelességét teljesítette

volna, mely minden katonára nézve abból

áll, hogy az ellenség elé menjen, ha alkalom

van rá, nemcsak hogy meg nem érkezett,

st ellenkezleg irt nekem, s Villám alezre-

desnek azon rendeletet küldé, hogy ez tüstént

visszatérjen Aradra, st még le is tette öt

a dandárparancsnokságról, a miért elre jött.

Vécsei tábornoknak tehát ezen tette

késlelteté, st talán le is rontá azon ered-

ményt, melyhez oly könnyen juthattunk volna,

ha ö kötelességét teljesiti; mert alkalmasint

belé telik még egynéhány nap, mig zászló-

aljaim Lúgosra érnek oly számmal, mely ele-

gend lesz elöhaladásomra.

Jogom van tehát és kötelességemnek is

tartom Vécsei tábornokot a kormány eltt

vagy hazaárulónak nevezni, vagy oly gyáva

s minden tehetség nélküli tisztnek, kire soha
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többé semmiíéle hadiparancsnokságot nem kell

bízni.

Úgy hiszem, adtam jeleit a nemeslelkii

magyar nemzet és a kormány iránti teljes

áldozatkészségemrl
;

ngy hiszem, kötelessé-

gem íigyelmüket arra irányozni, a mit ten-

nünk kell még, hogy kizzük az ausztriai

hadsereget, mely még Magyarországban van

és mely felényire sem olj^ ers, mint a mi

hadseregünk száma. Katonáink kitnek, jó

tisztek sem hiányzanak, de a gyávákat el

kell küldeni s a hadsereg élére oly tiszteket

kell tenni, kik tanúságot tettek bátorságuk

és ügyszeretetükrl.

Ennélfogva van szerencsém kérni Vé-

csei tábornok letételét s Villám alezredesnek

ezredessé neveztetését.

Lúgos, ápr. 23. 1849.
' Bem,

az érd. hadsereg fvezére.

(Vége köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Jókai a Burgszinházban. .lókai Mór «Könyves

Kálmáns czimü történelmi drámája szept. hó 26-án a

Burg-szinházban fényes küls sikert aratott, melyhez

nagyban hozzájárult a kitn eladás. Jókait, ki a

fintendáns páholyából nézte az eladást, az els, má-

sodik és harmadik felvonás után kétszer-kétszer a

negyedik és ötödik felvonás után háromszor hívták

ki. Lewinsky «Kálmán király»-t kiváló mvészete

teljével alkotta meg. Nem kevésbé hatásos alakítást

mutattak be Krastel, mint «Álmos» és Barsescu k. a.,

mint «Ingoli». A kisebb szerepek is kitn kezekben

voltak. Hallenstein pompás «nádor» volt, Schreiner,

Stiisser, Kracher és Nötel különösen pedig Kratz asz-

szony, mint öreg pórn, nagyban hozzájárultak az

összjáték tökéletességéhez. A darab kiállítása pompás.

Az els felvonásban a magyar íurak gazdag disz-

öltönyeikben vonzó képet alkottak. Nagy hatást kel-

tett a második felvonásnak mind a két része; az els

rész a szép puszta-tájképpel és mozgalmas néptöme-

gével, a második rész a Sirály szigeten mesterileg

játszott párviadallal; itt Lewinsky eredeti maszkjával

és nevezetesen virtuóz arczjátékával hatott. A har-

madik felvonásban Krastel szenvedélyes játékával *ünt

ki, de a hatás csökkent Hell k. a. gyönge játéka

miatt. A negyedik felvonás megható végs jelenete

az egész házban mély megindulást keltett. Lewinsky-

nek nagyszeren játszott haldoklási jelenete az ötödik

felvonásban a telt ház figyelmét lebilincselte. Az el-

adás befejezte után Jókait, — a mi a Burgszinházban

ritka eset — még háromszor kihívták. A magyar ere-

detit a német átdolgozó, dr. Grosz Károly, a Wiener

Zeitung szinbirálója annyiban lényegesen megváltoz-

tatta, hogy más beosztást alkalmazott
;
de a jelleme-

' két nem érinté. Jókai szép verseit Grosz ötös jambu-
sokban sikerültén és költi felfogással fordította. A
változtatások ezek : az eredetiben az els felvonás, az

I Álmos és Ingoli közötti találkozó, a börtönben ját-

szik
;
a német szöveg ezt a trónterembe tette át. Az

els felvonás második jelenetében Perzila is fellép a

király kíséretében. A második felvonásban nagy nép-

csoport és népies jelenetek fordulnak el
;
ez egészen

a fordító mve és sikerült. Végül a harmadik felvo-

násban egy jelenet fordul el a negyedikbl. A bécsi

lapok bírálataiból a következket idézzük ; A Neue
freie Presse a «küls sikert* konstatálja bár a har-

madik felvonástól kezdve — úgymond — nem hiány-

zott a tiltakozás sem. A lap azt találja, hogy «a m
tárgya a néz érdekldésére nézve nagyon is távol

áll». Jókai tulajdonképeni értéke és önállósága elbe-

szél mveiben keresend
;
a dráma menetében egy

megbotlott Shakespeare, nj^elve s szentencziáira nézve

«ein verschnupfter Schiller*. A Wiener Tageblatt kon-

statálja, hogy a m igen barátságosan fogadtatott, de

ez — úgymond — inkább a költnek szólt, mint m-
vének. Jókai ott volt, ünnepelni és kitüntetni akar-

ták
;
— de ez alatt a képzeletdús, kedves regény-

költt értették.

A Magyar Szalon októberi füzetének gazdag tar-

talma a következ:

Klapka György. Petfi összekoczczanása a hadügy-

minisztériummal. (Arczképpel). Dr. Török Aurél. Voná-

sok Petfinek aszódi tanuló korából. (Rajzokkal).

Milyen volt Petfi Sándor. Petrovits (Petfi) Sándor

búcsúbeszéde. (Vers). Dr. Váli Béla. Hol nyugszik

Petfi Sándor? Széchi Gyula. Oláh szépség. (Rajz).

Elischer Lajos. Tavasz virága. (Rajz). Borostyáni Nán-

dor. Költ és hadvezér. (Képekkel). Szász KároK.

Fiatal leányok. (Vers). Jókai Mór. A Magláy-család.

(Képekkel). Horváth Boldizsár. Sz. M. kisasszony em-

lékkönyvébe. (Vers). Munkácsy Mihály els rajza. (1861)

Simor János. Irta Dr. Krösy László. (Arczképpel).

Kazinczy Piroska levelei. A «Nap» fölkelte eltt

Széchy Gyula. Október. (Rajz). Széchy Gyula. Múlt és

jöv. (Rajz). Kiss .József. Nápolyii emlék. (Vers). A
jótékonyság menti. (Arczképpel). Ábrányi Emil. Bogár

a hóditó kezén. (Vers). B. Podmaniczky Frigyes. Li-

liom Eszter. (Elbeszélés). Bartók Lajos. Erdei pihen.

(Vers). Varga. Els kísérlet. (Rajz). Kovács Eduárd.

A vegyes házasság kérdése a negyvenes években.

Endrdy Sándor. (íszi dal. (Vers). Szana Tamás. Gróf

Zichy Jen. (Relief arczképpel). Karczag Vilmos. A
leányzó nem halt meg. (Képekkel). Magyarországi

várromok. (Képekkel). Kereszty István. Népdal. (Zene-

m). Egyveleg. A Kemény-család eredete. Aranypor-

Apró történetek. Hasznos tudnivalók. Képtalányok és

salontréfák. Divat. Irodalom. Adomák. Talányok és

megfejtések. Pályázati Jelentés. Tartalom-jegyzék.

Uj könyvek. Aigner Lajos kiadásában megjelent r

Hári János Iliásza travesztált éposz 12 énekben irta:

Seress Imre. (Olvasóink ismerik a Koszorúból, mely

e mvet elször közölte). Ára l frt. — Páriák. Öt

elbeszélés. Irta: Vértesi Arnold. Ára 1 írt.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigner Lajos.

Palla.s részvénytársaság nyomdája.
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A PETÖPI-TÁRSASÁG HETI KÖZLÖNYE
KTADÓHIVATAI-

IV. kor. Váczi-uteza 1. s/am

Elfizetési áka; Negyedévre 2 forint, félévre 4 forint, egész évre 8 forint

AZ oiiszÁnos kiállítás
.TELENTÖSÉGE.

Még- egy liórap van hátra s a város-

ligeti diszes csarnokok, pavillonok bezárulnak.

Üt hónapon át tannlniónyozhattuk mind azt,

a mit Magyarország az ipar, mvészet és

gazdaság terén kiválót nynjtani képes, s a

mivel részt vehet abban a nagy versenyben,

melyet a világ legels nemzetei a haladás

liálmájáért koronkin-t rendeznek.

A siker, melyet a külföldi vendégek

eltt amttunk, sokkal nagyol,>b, sokkal ör-

vendetesebb, mint a legvérmesebb reményiiek

is hinni akarták. Francziák, kik a mivelödés

hígélén haladnak, angolok, kik az ízlés elö-

harczosai, németek, kik tudományt egyesi-

lenek a gyakorlattal mind elismerik, hogy
i

népünk a kultúra minden terén megállja
|

helyét s hogy a mit az iparban és mvészet-

ben alkot : az méltán sorakozik a nagy minta-

képek mellé, melyeket követünk.

A tükör, melyet törekvéseinkrl és a múlt

eddigi eredményérl e kiállítás nyújt : ezúttal

udvarias, anélkül hogy hízelg lenne. De
azért a ki jól belenéz, hiányokat is elég szám-

mal fog találni. Mert minden kiállítás két

szempontból lendkivül fontos. Bemutatja a

mi jó s fid tárja azt is, a mi javulást igényel.

A mikor az angolok észrevették, mily mélyen

benne állanak k is, mások is az Ízléstelen-

ségben, mindenekeltt tudni akarták ; mit

bírnak, hogy aztán tudomásul véve a hiányo-

kat, annál gyökeresebben hozzá láthassanak

a reformok létesítéséhez. — így jött aztán

létre 1862-ben a londoni tárlat, melyen ösz-

szehordták mindazt, mi Ízléstelen, stil nélküli,

modortalan s mvészietlen s ez celilasztó min

ták gyjteményé »-nek sokkal nagyobb hatása

és haszna volt, mint ezer jó tanácsnak, melyet

a mtörténészek, aeszthetikusok és a kritika

euiberei osztogattak.

Ezen a kiállításon jutottak az angolok

tudomására annak, hogy els kötelességük
j

versenyt kezdeni a francziákkal. Szégyelték

magukat, hogy az Ízlés Párisban székel, s

hogy évenkint milliókat és milliókat juttat-

nak a Szajna mellett gazdagodó iparosoknak,

a mikor a Themse mellett ugyanoly mtár-
gyakat alkothatnának. Es tárlatuk után ver-

senyképesek is lettek; st azóta néhány ág-

ban felül is múlták a francziákat.

Minden kiállítás, akár világra szóló, akár

csak országos legyen az, ennélfogva igen

I

fontos nemzetgazdasági tényez. És nagy

.jelentségét azok is kénytelenek elismerni,

kik egy és más tekintetbl nem föltétien

barátjai az ilyen magasabb versenyeknek.

Az ipar-, mvészet- és kereskedelmi vi-

szonyok rendkivüli élénkségét, mely az utóbbi

század minden tizedében fokozatosan emel-

kedett : nagyrészt a kiállítási mozgalmakból

magyarázhatjuk, melyek a gyors fejldést

minden téren a leghathatósabban elsegí-

tették.

A kiállítások története : egyúttal törté-

nete a stilbeli reformoknak és az Ízlés roha-

mos fejldésének. Az els tárlatnál is, melyet

1756-ban Londonban rendeztek, az volt a

fczél, hogy jó mintákat mutassanak be. Az
ipar és mvészet terén uralkodott korcs Íz-

lést már akkor próbálták javítani s a szak-

emberek a stil megnemesitésére összehason-

lításokat kívántak tenni a különféle nemze-

tek készitményei között.

London városát negyvenhét évvel késbb
Pái’is követte. Itt 1798 bán D’Avéze marquis

a «Champ de AIars»-on érdekes tárlatot hozott

létre. Inkább csak amateure-ök gyjteményeit

hordták ezúttal össze, komolyabb rendszer

és czél nélkül, de a modern mipar képvi-

seli is részt vettek a versenyben, sokat is

tanultak és a mizlés fejldése ott is nagy

lökést kapott.

Az évek haladtával a kiállítók száma is

rendkivüli módon emelkedett. Az 1801-ben

tartott tárlatban 200, de az 1839-ik évi.

ben már 4381 iparos jelent meg. A fran-
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czia mozgaluiak a szomszéd országokra is

kihatottak és itt utánzásra találtak. Bajor-

ország 1826-ban létesít az els kiállítást és

a negyvenes években Németország, Belgium

s Oroszország sem maradtak hátra. Berlinben

az 1844-iki tárlaton 3000 kiállító vett részt.

Vájjon milyen hely jutott mind e kiál-

lításokban Magyarországnak ?

Nagyon jelentéktelen. Még a szomszéd

Ausztriában rendezett iparversenyeken is

csekély számú magyar kézmves és termel

küzdött az elismerésért. Az 1835-iki bécsi

kiállításon például (és ez volt a legels tárlat

az osztrák fvárosban) az összes 594 be-

jelent között csupán 8 magyar iparossal

találkozunk. Három évre rá 1839-ben csak

6-tal voltak többen, mert 722 kiállító közül

14 vallotta magát magyarnak. Sokkal ked-

vezbb arány mutatkozik 1845-ben, tehát 6

évvel késbb. Ekkor- az 1832 kiállító között

már 57 magyarországi volt.

Igen természetes, hogy a külföldön meg-

indult tevékenységnek nálunk is csakhamar

tettre kellett serkentenie a haladás barátait.

Oly férfiú, mint Kossuth Lajos, kinek szava

a politika és társadalom minden rétegébe

elhatott s a ki az ébresztés nagy munkáját

minden téren kívánta szolgálni, a hazai ipart

semmivel sem remélte jobban emelni, mint ha

országos kiállítást rendez, melyen a részt-

vevk elször is tudomásul vehetik: miben

maradtak el és miben tartottak lépést egy-

mással.

A lázas buzgalmat, melyet az eszme való-

sítása éi’dekében kifejtettek, élénken világítja

meg az a körülmény, hogy az els felszólítás

után hét hónapra rá 1842 augusztus 25-én

már meg is nyitották Pesten az els ipar-

mükiállitást. Ebben 213 iparos 298 tárgygyal

volt képviselve és egy havi idtartam alatt

12,425-en látogatták.

A kezdet megvolt s ez évtl fogva egy-

másután következtek a hazai országos kiállí-

tások és mind nagyobb sikerrel, inig a ké-

sbb veszélyes fordulatot vett politikai moz-

galmak következtében ismét megszntek. Az

ötvenes évek szomorú napjaiban a béke ne-

mes versenyétl is el voltunk tiltva. De a

külföldön éj) ez idben nyert a kiállítások

eszméje nagyobb lendületet, és az angol ki-

rályn férje, Albert lierczeg, megtette az els

nagy és merész lépést a világtárlatok láte-

sitéséhez.

Az els nemzetközi kiállítást 1851 -ben

Londonban rendezték és ott hazánk, mint

Ausztriába bekeblezett tartomány szerepelt.

A sikerrl legjobb felvilágosítást nyújtanak

a következ adatok : Diszérmet nyert 6, és

dicsérettel megeuditettek szintén 6 magyar

kiállítót! Sokkal örvendetesebb adatok álla-

nak rendelkezésünkre az 1855-iki párisi vi-

lágtárlatról. Els érmet összesen 9, másod

érmet 23 magyar kiállító, azonkívül 36-an

dicséretet kaptak.

Ez az arány aztán egyre fokozódott.

Különösen az 1862-iki londoni világtárlat

az, hol hazánk elször keltett nagyobb figyel

met De nem iparával, sem mvészetével,

haneiTi — gyapjumutatványaival. Más nyers

terményeink is nagyban emelték hazánk hi-

telét. Kitüntetést sokan nyertek; érmet 99-en,

dicséretet 103-an. Egy évre rá a hambui'gi

nagy kiállításon 234 inagyar kiállító vett

részt és sikert is arattak, ez a siker aztán

1867-ben, Párisban, a mikor hazánk már né-

mileg mint önálló ország szerepelt, a leg-

kedvezbben ismétldött. Több mint 500 ipa

ros, mvész s termel jelent meg tárgyaival

s 161-en kaptak kitüntetést.

A késbbi években is minden alkalmat

felhasználtak kiállítóink, hogy a nagy ver-

senyekben részt vegyenek. Az 1871-iki lon-

doni világtárlaton kisebb számú, de csupán

els rend tárgyakkal jelentek meg; az

1873 iki bécsi nemzetközi kiállításban eddig-

elé a legnagyobb mértékben voltunk képvi-

selve s az 1876-iki filadelfiai s az 1878-iki

párisi világtárlatok magyar osztáljmnak ki-

váló sikere sokkal ismertebb, semhogy azt

hosszasabban fejtegetnünk kellene.

A Szajna melletti világtárlatnak mint-

egy folytatása volt a székesfehérvári orszá-

gos kiállítás. A mi ott a magyar osztályban

az idegenek figyelmét és méltatását kiérde-

melte ; azt itthon e vidéki városban a haza

minden fia szemügyre vehette s ha nem volt

alkalma Párisba rándulni, némileg kárpótol-

hatta magát azzal, hogy az elmúlt nagy nem-

zetközi versenyek legalább egy részét, igaz,

hogy kicsi, de ránk annál fontosabb részét

tanulmányozhatta. A székesfehérvári kiállítás

újabb idben a harmadik országos kiállitá-

sunk volt. Eldjei a kecskeméti (1872) és a

szegedi (1876) jrszágos tárlatok a negyvenes

években megindult, de félbeszakadt mozgal-

mak újjáéledését jelzék s az most már nem
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alliatik el, hanem rövid idközökben iijra

ine^ újra érvényt .szerez a liazai mvészet,
ipar és g-azdasá<y jvoltára.

K folyvást tartó és mind nag-yobb ará-
nyokat ölt niozg-alomnak éltet lelke gróf
Zichy Jenó. iiendité meg a hat év eltti
tárlat eszméjét s nagy anyagi áldozatokkal
meg is valósitá. 8 a mostani országos kiál-

litásnak tnlajdonképi megteremtje szintén e

nemes és buzgó fónr, habár csni)án alelnöke
annak. A székesfehérvári mozgalom mintegy
elokészitóje volt a budapestinek

;
s a rend-

ki viili siker a néhány év haladtával hatvá-
njmzva emelkedett.

És e kiállítás teljes jelentségét akkor
fogjuk föl, akkor értjük meg, ha látjúk : meny-
nyiben íol3diat be az iparunk reförmjára,

mvészetünk emelkedésére. Különösen a m-
ipar az, melyneiv készítményei nagyrészt
még mindig külföldrl kerülnek hozzánk és

fognak is kerülni mindaddig, a mig a tiszta

múizlés követelményeinek nem Kszünk eleget.

Miben állnak e követelmények?
A modern stiltelenség és rossz Ízlés, a

technikai s aeszthetikai megsemmisülés ered-

ménye. Kiveszett az alakérzék és eltompnlt-
ság észlelhet a nemes szinek iránt is

;
]>e-

dig színezet és forma nélkül solia mvészi
stil nem létezett. A legszárazabb, legride-

gebb divat volt az, mely a rikitótól félvén,

a szürke vagy vak színekhez menekült. A
mi kissé élénknek tetszik, az nélkülözi az
elkelséget, s igy mind amaz éltet kellem,
melyet a,szinegység a mtárgyaknak kölcsö-
nöz, kárba vész.

Parisban, hol a részletes kivitel, a ha-
tásos iránti nagy érzék, a disz vag^' legalább
annak látszata, mindenek fölött a nagy tech-
nikai ügyesség és jártasság igen otthonos
tulajdonságok, melyekhez még az Ízlés, finom-
ság és a mértékletesség is járul : a müipar
mindig meg lett óva a nagyobb kicsapongá-
soktól, feltnbb kinövésektl, mig más nem-
zeteknél, a kik nem érhették el az eredetit

és azért túlozták azt: a legképteleuebb dol-

gok jöttek létre. A képzelet, a míívé.szeti

érzék kiveszett s csak a divat követelménye
volt az irányadó, ez pedig mindig újat és

sokat kíván. De lehet-e újat teremteni kép-
zelet nélkül? Kosszat igen és a gyárak se-

gítségével sokat is.

A mi mostani kiállításunkon is nemcsak
az utánozandó minták, hanem az elriasztó

példák is igen tanulságosak. Most már tudjuk

mink van, miben mutatkozik fogyatkozás.

Önmagunkat tanultuk ezúttal ismerni, és ez

több ránk nézve, mintha mások csupán be-

csülnének.
Dr. Prém József.

TOLONCZOK.
Haladnak sorban a piaczon végig.

Mind sápadt, rongyos és naezitlen félig.

Hajuk ziláltan, fésületlenül

Libeg a szélben homlokuk körül.

Mint tüskés serte, össze van kuszáivá

A férfiak vad, torzonborz szakála

;

Egyik leszegzi zord tekintetét.

Másik haraggal pillant szerteszét,

Közöttük egy-egy gyönge n halad,

Szemében vád, gylölet, kárhozat.

Ez kéznél fogva gyermeket vezet,

Az karján hord egy vézna kisdedet

;

S szegények mennek, mennek csüggeteg,

Ruhájukról czafrangok függenek

S ha egyet zúg a durva szi szél,

Megrendül testük, mint hulló levél,

Ell rök, hátul rök kisérik

S haladnak sorban a piaczon végig.

A tér körül a sima trotoár

Aszfalt-tükrén közéig egy ifjú pár.

A bájos deln s a csinos lovag

Egymással édes szókat váltanak.

Ab, szerelemrl foly most a beszéd

S hogy mily idilli, gyönyör e lét.

A lovag egy szót suttog szelíden,

A hölgy pirulva válaszol : Igen.

Egyszerre — óh ez mégis iszonyat —
Szemükbe ötlik a rongyos csapat

És mint az ég hirtelen elborul,

A bájos orcza úgy elfintorul

S szól méltatlankodón, haragosan

:

«Ah, az étvágyam mára oda van».

Palágjri Lajos.

MALI.
Elbeszélés.

Irta Petelei István.*

ügy . .

.

Az éjjel is hallottam. Világosan mondta
a nevemet, az ablak alatt.

Máli . . .

Nem vagyok én bolond. Ha a macska
felugrik a díványra, arra is felébredek. Az
én koromban csupa nevetség éjszakai nyu-

* Felolvastatott a Petfi társaság f. é. szept. havi
ülésén.
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galomról beszélni. Inkább kínlódás, hányko-

lüdás az egész.

Harmadizben szólít. Felkelteni és ki-

néztem az ablakon. Persze senki sehol. A
múltkor sötét volt, de az éjjel olyan fénye-

sen világított a hold, hogy a bokrok ágai-

nak árnyéka is jól látszott a gyepen.

Még kérdeztem is, hogy: ki az? Nem
mintha a hang iránt lennék kétségben, c.'uk

szerettem volna, ha ö maga mondja : én. Az

ember végre is megkábul.

«Én vagyok, Bükki Pál, hadnagy a szé-

kely huszár ezredben. Feltettem magamban,

hogy megszeliditem önt». — Bolond, bolond.

Mi köze hozzám? A gonosz súgta neki

azt a gondolatot, hogy elveszítse. A sors

megcsap valakit s kijegyzi magának - de

ö azt mondja : elveszlek tle magamnak s a

boldogságnak. Egy féreg, egy lehellet, egy

semmi a sors ellen. Egy fmag, a melyik

kényszeríteni akarja a sivatagot, hogy lom-

bos erd legyen. Esztelenség.

De harmadszor szólít. Honnan van ereje,

hogy visszatérjen? Vagy hátha hivott örökké

s az én hallásom csak most finomodott oda,

hogy megértsem. Bizonyos, bizonyos, hogy

ez utálatos hús, ez a sósvizben ázó zsíros

szem sok mindennek a megismerésében meg-

akadályoz, a mi itt körülöttem, felettem, alat-

tam van. Gyermekkoromban értettem a szelet

s pereltem vele. Azt mondták, hogy az be-

tegség. Az idegeim megérezték valami pené-

szes hvösséget, a halál hidegét, mikor az

anyám utolsó órái eljöttek.

Azóta . . . unalmas dolog, hogy mióta

élek. Ez is ráncz itt a szemem alatt, ez is

az ajakam körül. Ez a br: mint a vizes

lantorna, ez a haj : szösz. De, az érzékeim

olyan kényesek lesznek ismét, mint gyermek-

koromban.

Ah ! hallani fogom a szelet . . . Máli,

Máli, meg fogom érezni azt a penészes hi-

deget.

Reményiem, nem fogom elveszíteni az

eszemet.

Soha se voltam ijeds, gyenge
;
nem só

hajtoztam, nem epekedtem. Mondhatom, szép

is lett volna, egy ekkora otromba leányhoz.

De ez egyáltalában nem mulatságos dolog.

Alig néhány napja, hogy az ágyamat a

szoba túlsó sarkába vitték. Nem álmot lát-

tam. Tudom, minden érzékemmel tudom, hogy

vitték. Az ég mái- pirkadt, de még a tálason
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nem tudtam megkülönböztetni a tárgyakat.

Fölemelték az ágyamat és vitték. Nem volt

erm, hogy ellene szegüljek vagy kiáltsak.

Még zökkent az ágyfa, mikor letették a túlsó

szegletbe. Akkor a kasztén volt szembe ve-

lem (az ezüst poharat jól láttam rajta) s a

tükör. És éreztem, hogy egy tenyér a sze-

memet elfedi s a mint lehúztam, kábult álom

jött rá.

Igen szeretném az okát tudni mindennek.

Mérlietetlen nagynak látok egy-egy le-

gyet s mély, átható mozgást hallok, niintlia

tenger lenne alattam. Miért? Az álomban

jöv szellemek egy megemésztetlen kenyér-

morzsából, egy szilánk kemény húsból lesz-

nek. De hát e hangok. Az a hang? Honnan
jön? A földbl, a levegbl? Az az eró kié?

Vágyakozom az imádságra, vagy egy kis

gyermekre ide mellém.

Ah, ez a gondolat, a téboly. Nem bánom.

Csak ha megölelhetném, öltöztethetném,

fésüllietném, csókolhatnám száját, szemét, ke-

zét; magasra dobhatnám, szivemhez szorit-

liatnm s tái)lálhatnám innen, innen magam-
ból

;
édes, édes, édes . . .

Osszeszorul a torkom és az izzadság

kiver a homlokomon. Valószínleg ébren va-

gyok s igen szeietnék felkelni innen. Ez az

ágy a bnös vágyakodások veteményes kertje.

E szemétdomb rothadt melegében fogannak

a fertelmes indulatok.

Itt minden. A széken a szoknyám, a

mint levetettem, a szekréu3^en a gyertya és

a vizes pohár. Ismerem az oszlopos zöld

kályhát, a feszületet a kasztenen, a székeket,

az anyám gyöngy házas óráját. Fél négyet

mutat. Az ujjammal megcsipem az oldalamat,

fáj
;

belemarkolok a takaróba. Beszélek, a

számon érzem, hogy hvös lég szivárog a

gégémre. De a lomh:iság szövetkezett a ká-

bultsággal és rám feküdtek, beborítottak és

nem tudok felkelni.

Mindjárt virrad.

A kuvasz ugat a kertben. Hajrá dög.

Fogd meg, fogd meg. Téi)j egy szájravalót a

czombjából, hadd látom, véres lesz-e az ál-

kapcsod.

Azt hiszem, kuvasz, hogy nincs annak

vére.

Máli . . .

Mi köze volt hozzám? Legyen esze a

pillangónak, ne szálljon a lángba.
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Bizony üs, hogy akkor láttam legelször,

mikor Szász Lottit kiséite haza a templom-

ból, azon a liamvazó szerdán. Az árnyéka

áthúzódott az arczonion, a mint elmentek az

ablak eltt si'ü beszélgetésben. Mért került

az utamba ? Kibajoltaui utána.

«Azt megnézed, látom» - motyogta a

nagyai)ó. — «Férb?»

«Férb. Szász Lottit kiséri ».

« Miért? szei’eti?»

«Bár szeretné*.

És az a Lotti gyönyör teremtés volt.
'

Utálom. Bizonyos, hogy szebb volt nálam.

Az anyja neki adta a szelid kék szemeit, a

mikkel elbolonditotta az apját, neki a kes-

keny ajakát, magas homlokát, kicsi kezét,

karcsú derekát. Az én anyám a fekete sze-

meit ers szemöldökeivel duzzadt ajakát,

széles vállait
;
magasságát és mély hangját

nekem. Hanem a mindenkit szeret szivét

elfelejtette.

. . . Ott van
;
már szól a hajnali harang.

Az emberek mindjárt elkezdenek döhdözni,

marakodni. Ez a leveg csodálatos. Mennyi

fei'telem felolvad benne és czudar tüdkbl
mennyi gaz szó. S megeszi — s illattá válik

benne, temetk szemete és fekélyes ember-

hang. Ha elérném az ablakot, kiütném, hogy

áradjon be. Egy pár átok libeg rajta, a mi

értem fakadt. Attól édes.

Mikor visszafelé jött, felegyenesedtem

az ablak mellett, hogy lássam s elnéztem a

feje felett. Éreztem, hogy rám kapcsolja a

szemeit. Nézd csak! . . . abból a melegség-

bl, mely végig futott akkor rajtam, mos-

tanra is maradt valami. Az összezsugorodott

edényekben mászó vér áthevül az emléke-

zetre. Úgy no! Hát felnézett és megállott

egy perczig.

«Mit akarsz te», — mondta nagyapó —
« hiszen dúdolsz*.

«Hát mi vagyok? nagy leány ugy-e?

nézz meg apó, szép vagyok-e ?»

«Bolond vagy», — morogta, a mint ott

billegettem magam.

«Ne lehessek én vig, a miért a Szász

Lotti édes anyja kaczérabb volt az én anyám-

nál? Ne szerethessek én azért, mert az édes

anyám örökké sirt ? Ne lásson meg engem

senki, a miért az egész világ elfordult az

anyámtól ?»

« Szeress, szeress*, babogta apó. Úgy
hangzott, mintha fenyegetne.

És a tükör- elé álltam és rendbe szed-

tem a hajamat, a szemöldökömet, a csipkéi-

met, a ruhámat. Ujjaimmal átfogtam a de-

rekamat és mosolyogni tanultam. Valami

tárgytalan vágy vetett lobbot bennem. Mit

akarok? tudtam is én? Valamire vágytam.

Halálra gyötrdni, vagy halálig kinozni va-

lakit. Valamit adni, vagy elrabolni.

Azon egész éijel az anyámmal voltam.

Beszélgettünk. «E1 ne felejts* mondta. El

nem felejtlek — fogadtam. Ö néhány eszten-

dvel azeltt aludt el a karjaim közi. A feje

helyét fehér, puha brömön mindig láttam.

Csodálatos, hogy minden apróság mint

elevenedik meg a szemem eltt. Az a rej-

telmes hang, mely itt az ablakom alatt hí-

vogat éjszakánkint, felnyitja bennem az em-

lékezet idtl bemohosodott barlangjait, mint

a mesében a bvös ige

Annak a becsületes nagycsizmás urfinak

a lova hosszú sörényét is látom, ki tarka

pokróczczal boritott szénaülésü szekerén min-

den hetivásárra bekoczogott a városba, hogy

lásson engem. Hogy dörzsölte a gyámoltalan

a kezeit és hogy babogta: micsoda tehenei,

hornyai és tanórokjai vannak. 0 ide adná

nekem a nevét és mindenét a mivel bir. A
háza a legnagyobb a faluban s ott mindenki

nekem engedelmeskednék.

Ki se hallgattam. Aztán beköltözött egy

télre. Követett, mint egy kutya. Kedvem lett

volna szólani hozzá, hogy kínozzam. Ah

!

egy ragadozó vad vemhének születtem. Ak-

kor mosolyogtam rá, mikor teheneit, tanó-

rokjait elitta, verte, dorbézolta. Egy kinlódó,

koldus férfi — ez tetszik nekem.

Aztán az a kis kék revereiidás pa]) 0cska

a nótájával. Hogy az óra ütött a várban,

megállott az udvarukon, keresztet vetett és

összefogta a kezeit. Eánevettem és lehullott

a karja. «Szégyeuli az istent?* kérdeztem.

Elpirult, mint egy leányka. Másnap engem

nézett a reggeli misén s nem az oltárt. Belé-

költözött a bn. Én ... én ... Féléjszaká-

kon át fújta a bolond beteg tüdejébl a lehel-

letet nótájába. A kertjük a mienk alatt volt

«Mért temeti magát abba a köntösbe?*

kérdeztem egyszer s másnap már vége volt

az álmoknak. Az álmoknak a pompás eh^ö

misérl, a hol mind sirnak és kézcsókolásra

mennek
;
a csendes falusi parochiáról a szú-

rágta térdeplvel
;

a nyugodalomról, a bol-

dogságról. Itt Írnok most a városnál, a ki
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tentával festi lábán a rongyot, hogy czipöjén

ne lássák ki; a patikába jár megnézni a ba-

rometrumot, fél az idváltozástól; és olyan

szürkés, kékes, sárga kabátot visel, a me-

lyiknek két gazdája is volt, mig hozzá ke-

rült. Mért nem kér meg feleségül a bolond

most?

Hát a gazdag rácznak a fehér fia? —
Miért mondom mindezt? Igen fáj a csipöm

itt az ágyban. A fekete gerenda mintha en-

gem nyomna és ezek a vén bátorok mintha

mind közelednének felém, hogy összeszorit-

sanak.

A szomszédkertben a miizsikatanitónál

kinyitották az ajtót. Hallom a csikorgását.

Most mindjárt felkelnek a gyermekek. Az a

búzavirág kék szem szöszke is. Piros ajakát

az ajkára szívja az édes anyja; kaiján, puha

mellecskéjén végig leng az ujja; arczát ar-

czával simogatja s hallgatja a gyügyögését.

Ah, mért nem én ... én. Az az élet mért

nem bellem fakadt? a vérét mért nem t-

lem vette, a húsát az enyémbl?
Medd fa. Ki kell vágni. Fejszét rá ...

(Folyt, köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Onsztá-v. —
(Folyt.)

XVII.

Don Rodrigo de Vivarnak

Nagy híre jár szerte-szét.

Öt királyt harczban legyzött,

Mór király volt mind az öt.

Kiboesátá börtönükbl,

Ahová bezárta ket.

És Cidnek, adót Ígérve,

Hbéresei levének.

Burgosban volt a király.

Kinek Fernand’ volt neve,

Jimena Gomez eme

Jó királyhoz elmene.

Mélyen meghajol a térde

Es ekképen szól beszéde :

«— Az atyám volt dón Gomez,

— Gormaznak volt grófja ez —

A kit Rodrigo kivégzett,

Ez a bátor, hs vitézed.

A gróf három lányt hagyott.

Az ifjabbik én vagyok.

S jövök, hogy kérjem kegyed,

Es azt még ma megtegyed.

Férjül — ez a kérelem —
Don Rüdrigot add nekem,

Hozzá ha férjhez megyek,

Megtisztelve én leszek.

Tudom : Ilire, gazdagsága

Megnövekszik nem sokára,

S dicsbb nála nem leend,

A külföldön s ide bent.

Nagy kegyet tennél velem,

S jó tett vón’ kétségtelen,

S szolgálnál istennek is még,

Megbocsátnék néki ismét,

Hogy megölte jó apám.

Ha nül venni kíván*.

A királynak tetszik ám,

A mit kért Jimena tle.

Értesíti hát felle

Don Rodrigot egy levélbe’,

Palacenciába jöjjön.

Dolga lesz : induljon rögtön.

Mit királya külde néki:

A levélt Cid hogy megérti.

Felpattan Babiekara,

S lóra kap sok hsi társa.

— Mind hidalgó egytl egyig —
Kiséri Cidet mindegyik.

Uj fegyverzet vau mindannyin.

Öltönyükön egyez a szin.

Rokonok, barátok ám mind.

Kiket Cid maga után int

!

S épen háromszáz a száma,

A ki nyargal most utána.

A király eléje megy.

Kedveli : innét a kegy.

S szólt, amint találkozott

:

«— Rodrigo, isten hozott

!

Jimena Gomez — jól értsd m g —
Múltkor téged férjül kért meg.

Atyja sorsa már nem bántja

Hogy megölted, megbocsátja.

Teljesítsd, a mit kíván.

Mert örvendnék én is ám !

Kapnál tlem nagy kegyet

:

Adnék számos földeket*.

«— Megteszem, uram királyom,

— Válaszolt Cid — minden áron.

Mit parancsolsz, most és mindig.

Ezt és mást, a mint hogy illik)). —
Nag}- a király öröme,

Plaeencia püspöke

Áldást ád az ilju párnak,
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Don Roclrigo de Vi válnak

A király ad aok, sok tidet,

Kddiginél sokkal többet,

Mert szerette igazán,

S meg is érdemelte ám !

Elbúcsúzik a királ\ túl,

S a bivári várba rándul.

Viszi nejét, szép Jiinenát,

S an}ja veszi tle ott át

Kéri — hossza vége nincsen —
áliut tiára, úgy tekintsen.

Megtartá Ígéretét

;

Nem érinté szép nejét,

Mig a mórt — alig hogy gyzte —
Öt csatában meg nem g}özte.

XVIII.

Mór királyok harczi zajjal

Ütnek be Castiiiába,

Tenger harczi népnek élén

Ép öt bátor mór király.

Burgos mellett átnyomulnak,

Montes Docát már elérik,

Belforadót már megszállják.

St magát is San Domingot,

Najerát, Logrono várát,

S mindent elpusztítanak.

Gazdag zsákmányt visznek el,

És keresztény foglyokat.

Férfiakat és a nket,

Férfi- s lánygyermekeket

Hajh, már országukba térnek.

Dús zsákmánynak hogy rölnek !

Mert ki sem támad reájuk

Sem a király, sem vitézi.

A bivari várba’ van Cid,

Hogy meghallá ezt a hirt

(Bár még if|U volt nagyon

S nem tölté be még húsz évét)

b'elpattan Babiekára,

Jó barátja véle tart mind,

S felszólítja a környéket:

Sok nép gyl most Cid körül-

Nagy sebesen csap a miirra.

Kit Montes Docánál ér el.

És legyzi egytl egyig

:

Foglyává lesz öt király.

Visszaveszi mind a zsákmányt.

Vissza mind a foglj'okat.

A zsákmányt felosztja szépen,

Népe közt, mely t követte,

A királyokat fogolykint

si kastélyába vitte.
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Ott anyjának adja ket.

Ez nagyon kegyes irántuk ;

Börtönükbl kibocsátja —
Mind hbéres lesz ezért

;

Don Rodrigot e kegyért

Mind az öt király hogy áldia !

Hsis^gét megdicsérik.

Az adót is megígérik,

S hogy' földjükre visszatértek.

Megtették, mit megígértek.

XIX.

Jimenának s Rodrigónak

A király szavát vévé.

Hogy Lain Calvo eltt.

Férj és nkiiit összekelnek.

Régi gylöletüket

Szerelem feledteti :

A hol a szivek szeretnek.

Sok sérelmet elfelednek.

A király a Cidnek adja

Valduernát, Bel forádot,

Saldannának s Cardennának

Szinte urává teszi.

Kodrigo fivérivei megy

Öltni menyegz ruhát,

Pánczélát most leteszi.

Az aranytól csillogót.

B nadrágot húz magára,

— Színe barna-kékbe játszik —
A harisnya s német csipke

Az aranykorból való.

Biborszin-c van befestve

Finom marhabr csizmája.

Övként két-két csat szorítja

Annak mindkét oldalát.

Inge mintegy rá van öntve.

Nincs kivarrva, nincs himezve,

S a keményit akkor még

A csecsemk étke volt.

Barna nyakú a kabátja.

Ámde mindkét karja czifra.

Éppen három-négy csatában

Izzadt atyja benne már.

Erre húz még brkabátot,

— Kardvágástól rongyos ez —

,

Emlék- és emlékezésül.

Hogy megfordult sok c.satán.

Bársony kalpag a fején.

Egy kakastoll tzve rá,

És magára ölte még

Esy kiprémezett köpenyt.

Tizonát, hatalmas kardját,



648 41. SZÁMKOS

Melytl retteg a világ,

Szép és uj hüvelybe tette :

Szép ám még az ára is!*

Ékesben mint Gerineldos

Metry templomba most dics Cid,

Rája a király s a püspök

És a grandok várnak ott

!

Köztük van Jimena is,

S rajt’ csinos kis fökötö,

Semmi olyas szörn}eteg,

Minek fejdisz a neve.

Finom londoni szövetbl

Készült hímzett öltönye,

A szoknyája hosszú s b volt,

S a czipje karmazsin.

Nyolcz érembl volt nyakéke,

— Köztük egy, Mihálynak érme

Egy jészágot érhetett

Láncza, mit karjára tett.

Egymáshoz lép a jegyes pár,

Kéz kezet fog, kar ölel,

Szép kedvesét nézi nézi,

Cid, s zavartan kezdi el

:

«— Jimema, atyád megöltem.

De nem gj iikos módra ám.

Férfiként öltem meg tet,

S Így boszultam meg atyám.

Adósoddá tett halála,

Itt vagyok — parancsot adj —
Holt atyád helyett, cserébe.

Gondos férjedül fogadj*. —
A ki ott volt mind helyeslé,

S mind szerény ségét dicsérte.

Don Rodrigo Castelano

Lagzija végét igy érte.

XX.

A király Cid mennyegzjét

A királyi várba’ tartja,

ide hijja gyermekeit,

Kiknek most helyettes atyja.

Cid, a püspök, 8 Lain Calvo

A templomba’ most belép,

S mely kiséri nyomban ket;

0 utánuk megy a nép.

Az utczákon véglg-hosszat,

Merre a menet halad,

A nép ékes sátorokban

A király pénzén mulat.

Sznyeg leng az ablakokban,

A menet lép lomb, s virágra,

* Tulajdonképen négy négyes reál.

OKU
És koronként meg-megharsan

Üdv kiáltás a gyöngy párra.

Vad bikának öltözött át

Pelaez igy ront el,

Ö utána üldöz nép,

S az inasok táncza j.

Antolni is most kibukkan.

Bár szamáron l, siet.

És Pelaez, kit üldözve

Tréfás gyermek-had követ.

Épp tizenhat maravedit

Kap a szolga a királytul.

Aki mumus-öltözetben

Rá ijeszt a nkre hátul.

Jimena a nk mögött j
A királylyal — hajh de szép !

—
A királyné — mostan anyja —
J vele, s a papi nép.

(Folyt, köv.)

PETFI ÖSSZEKOCZCZANÁSA
A HADÜGYMINISZTERlüálMAE.

Irta:

Klapka tábornok.

(A «Mariyar Szalon»-ból.)

(Folyt, és vége.)

Hogy ennek mi lett a következménye,

az Görgeyhez intézett következ levelembl

tnik ki:

u.

1. szám.

Klapka tábornok s helyettes liadügyminiszter

Görgey Artlmr

fvezér és hadügyminiszter urnák

Budavár alatt

Debreczen, május 10-én 1849.

A Honvéd czimii kolozsvári lapban Bem
altábornagy urnák a honvédelmi bizottmány-

hoz f. é. ápril 23-áról irt és a «Márczius

tizenötödike* 69-dik számában mellékelt le-

vele megjelenvén, áltáljában hire volt, hogy

ezen levelet az elbb nevezett hirlap szer-

kesztségével minden megbizás vagy felhatal-

mazás nélkül Petti Sándor százados közölte.

Erre néhány nap eltt Petfi Sándor itt

Debreczenben rnagyi öltözetben elttem

személyesen megjelent. En öt a sajtóvali ezen

visszaélése miatt kérdre vonván, figyelmez-

tetém, mennyire helytelen olyasmit a nyil-

vánosság elé hozni, minek nyilvánitása nem-
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csak a lovagiasságba) meg nem fér, hanem

mostani bonyodalmak közt káros megliason-

lást is idézhet el, azt tanácsolván továbbá

neki, hogy azon esetben, ha zsurnalisztikái

hajlamát ilyetén nem nyilvánosság elé tartozó

tárgyaki’a nézve sem képes fékezni, nyújtsa

be inkább tisztérli lemondását, megjegyez-

vén egyszersmind, hogy t az rnagynak

sem rangja, sem öltözete nem illeti, miután

még a hadügyminisztérium által rnagygyá

kinevezve nincs. Mire kijelentvén, hogy a

kérdéses levelet csak magyarra forditá, egy-

ben szabadsággal! távozhatását haitja, én

pedig orvosi bizonyitvány benyújtására uta-

sítván t, bevallá, hogy nein bir azon ön-

megtagadással, mely a katonaságnál szüksé-

ges és ennélfogva lemondványát benyujtá.

Mieltt azonban én a lemondásról szóló elfo-

gadást kézbesítettem volna, tle mai napon

Szolnokról az idezárt levelet vettem.

Kérem hadügyminiszter urat, méltóztas-

sék ezen egész ügyet azon káros befolyás

tekintetébl, melyet az ilyetén kihágások az

elöljárók iránt tartozó tiszteletre, követ-

kezéskép a veszélykörnyezett hazára nézve

gyakorolhatnak, kell figyelemre méltatni.

Elmellzvén saját személyes tekintélye-

met, egyedül csak jelen tiszti állásomat, mint

hadügyminiszter kívánom tekintetbe vétetni,

méltóztassék azéid az ügyet kimei'itleg tár-

gyaltatni s megsértett nevem, becsületem és

hazafiságomnak példás elégtételt adatni
;
meid,

úgy, hiszem, a legközelebb múlt idk esemé-

nyei és fáradalmaim eredményei elég tanú-

ságai annak, hogy mennyire alaptalanok Petfi

népköltönek aljas vádjai.

Petfi századost illetleg még különösen

megjegyzendnek tartom, hogy Mészáros

Lázár altábornagy és volt hadügyminiszter

ur által alapos oknál fogva történt rendre-

utasítás miatt már február hóban beadta szá-

zadosi lemondását és ez a hadügyminisztérium

f. é. a h 4162, sz. a. kelt intézménye szerint

el is fogadtatott
;
késbb uayan Bem altábor-

nagy t ismét századosnak kinevezte, de a

hadüíyminisztei’ium által e rangjában meg
nem ersittetett, annál kevésbé kapott r-

nagyi pátenst, valamint Bem altábornagy ur

által sem lön a csatatéren rnagygyá kine-

vezve, következkép, mint ilyen nem is

tekinthet; továbbá Petfi sem szabadsági

engedelmet, sem errl szól bizonyítványt

nem kapott, mégis eltávozott.

04 !»

Petfi már két Ízben sérté meg nyilvá-

nos lapokban elljári ii'ánt tartozó tisztele-

tét és nem átallá szint oly ínódon tisztelettel

megöszült volt hadügyminiszterünk. Mészáros

altábornagy inra egy gunykölteményt kíizie-

bocsátani.

Végre, emlités nélkül nem hagyhatom,

hogy Petfi elég vakmer volt levele végén

fellem azon gyávaságot föltenni, miszerint

sért levele következtében tle bocsánatot

kérendek s t rnagyi rangjában megersi-

teudem
;
ezen elbizakodottságot és követelést

a véle tartandó vizsgálatnál fleg figyelembe

ajánlván, tekintetbe kéi'em vétetni, miszerint

méltatlanság volna minden bünhödés nélkül

ily kiméletlen módon megtámadhatni egy oly

férfin becsületét, ki hazájáért küzd és kinek

nincs is más óhajtása, mint a hona, szabad-

sága és függetlenségéért élni, halni.

Helyettes hadügyminiszter

Klapha.

Petfinek e levelében említett elbocsátás

ii'ánti kérvényét és hozzám intézett magán-

levelét szintén itt közlöm.

Az elbocsátás iránt való kérvénye i'övid

és lakónikus.

I.-ÍOIO

849

Tisztelt hadügyminiszter ui’!

rnagyi lángomról megromlott egész-

ségem következtében hivatalosan lemondok.

Debreczen, május 6. 1849.

Petfi Sándor.

Annál hosszabb, kiineritöbb és sértbb

rám nézve magánlevele.

Ez egy kiméletlen, sért bevezetés után

Így hangzik:

«Itt vége nem lehet a dolognak, ha a

közvélemény eltt magamat tönkre tenni

nem akarom, s ez nem szándékom, mert

nekem szebb nevem van, hogysem azt csak

j

úgy könnyedén sárba hagyjam dobni. Ha én

most hallgatok a lemondásomról, csak a kósza,

1

ferde hírek által értesített közönség rám —
az igazat nem tudva — kígyót, békát fog

hányni; hogy tehát ez ne történhessék, nekem

meg kell Írni a magam igazolása végett,

egész találkozásomat s beszélgetésemet önnel,

s ha megirom, igen élesen fogom megirni,

mert az én toliam oly éles, mint akármelyik

, kard a hadseregben, és ha ezt teszem, én

Istenemre mondom, nem tudom, mi követke-
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zése, lesz, de ha legkisebb lesz is, lesz annyi,

hogy ön elveszti a magyar nemzet eltt min-

den igényét a humánus és illedelmes ember

czimre. Én ezt nem telhevülve, hanem nyu-

godt megfontolás után irom, s lia ön magába
száll, át fogja látni, hogy úgy lesz.

Én nekem Írnom, nyilatkoznom kell ok-

vetlen a közönség eltt. Egy esztendeje múlt,

mióta a nemzet teherhordó napszámosa va-

gyok, mióta mindennapi kenyeremet, boldog-

ságomat, családomat és mindenemet feláldoz-

tam a hazának s egy esztend óta áldozataim

jutalma folytonosan csak a legégbekiáltóbb

méltatlanság, egy esztendeje, hogy lábbal

tiporják az én büszke és méltán büszke feje-

met. Trtem eddig a haza javáért, de tovább

trni minden emberi erm összeszedése mel-

lett sem vagyok képes; szólnom kell, szólni

fogok, megbántott lelkem minden kesersé-

gével s lángjával, s ha kortársaim nem hall-

gatnak meg, felállók a história tribünjére s

onnan kiáltom le vádaimat az igazságos utó-

kor fiébe!

Akarja ön ezt? Ha igen, úgy jól van,

ha nem, akkor van egy mód rá, hogy mind-

ezen dolgok nyilvánosságra ne kerüljenek
;

iktassa ön a «Közlöny»-be, örnagygyá kine-

veztetésemet, küldje meg a kineveztetési

diplomát s a szabadságra menetelem enge-

délyét, mert fölbomlott egészségem miatt egy

ideig semmi esetre sem tehetek szolgálatot,

ha végkép elpusztulni nem akarok. Minden
ember, még azok is, kikkel oly összeütkö-

zésbe jöttem, mint önnel, lesznek oly méltá-

nyosak irántam, hogy az rnagyságróli le-

mondásom visszaadását nem azért kívánom,

hogy ismét rnagy legyek, mert a mily ke-

véssé vágytam erre, oly könnyen néiklözörn
;

ezen kívánságom oka egyedül az, hogy ha

ön ezt teljesiti, nékem erkölcsi elégtételt í'ol'

adni; mert ez annyi lesz, hogy irántami —
kiméleteseii szólva is — igen-igen kemény
szavait visszavonja ön. Ez esetben a hozzám
szóló iratokat kezembe juttatni Irányi Dániel

pesti kormánybiztos által kérem, ellenkez

esetben a másik útra fogom magam kénysze-

rítve látni.

Hadügyminiszter urnák alázatos szolgája

Petfi Sándor m. /c».

Az els pillanatban, hogy e gyalázó le-

velet átfutottam, nem kevéssé voltam zavar-

ban az iránt, mitév legyek a költvel, mit

kezdjek vele.

Végre is elhatároztam, hogy egyelre

abban liagyom az egész dolgot, minthogy —
ha csak a közvéleményt fölingerelni nem

szándékozom — lehetetlenség lett volna a

hadi törvények teljes szigorát rá alkalmazni.

A véletlen azonban máskép akarta.

Május 1.5-ikén Debreczenböl Budára vol-

tam kénytelen feliándiilni, hogy ott szemé

lyesen gyzdjem meg az ostrom- mveletek-

rl és itt Görgey fliadiszállásáu nem csekély

bámulatomra, Petfivel találkoztam, ki lion-

véd-rnagyi egyenruhát viselt.

Mikor megláttam, azt kérdeztem tle,

hogy ö irta-e nekem azt a levelet Szolnok-

ról, és mikor igenloleg válaszolt, meghagy-

tam neki, hogy menjen szobájába, és marad-

jon ott szobafogságban, inig a további intéz-

i kedésemet meg fogom tenni.

A kínos helyzetbl, melyben voltam,

Görgey mentett ki, azt tanácsolván, hogy

fogadjak el két tisztet, kik Petfi nevében

jönnek hozzám, hogy megkéileljenek. Bocsás-

sam meg a fogoly költnek elhamarkodását

és helyezzem szabadlábra.
r

Es Így történt.

Mikor Petti elbocsátva szobafogságából

hozzám jött, hogy kiiszönetet mondjon, én

kezemet nyujtám neki, azonban nagyon

szófukar volt és eltitkolá felindulását, melyet

bensejébeu érezhetett és azzal a költemény:

nyel állott rajtam boszut, mely csak jóval

halála után került a nyilvánosság elé.

Petfi késbb hsi halállal halt meg.

Sajnálom ezt az esetet.

De oka nem én voltam, hanem ö maga,

a kin nem tudott ert venni az a meggy-

zdés, hogy egy hadse égnél, melynek az

or. zág joga és szabadsága megvédése, tehát

a legfbb feladat, mi egy hadseregre várhat,

jutott osztályrészül, egyes-egyedül a vas-

fegyelem képezi a f feltételt, hogy misz-

szióját teljesíthesse.

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Moniiiertöl.

(Foyt.)

Hála a Mignon, Kéné és még Dániel

buzgólkodásának is, a ki minden tle tel-

hett megtett, meglehet azzal a titkos vágy-

gyal, hogy minél gyorsabban lerázhassa a
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nyakáról, sok liallgatója volt és az évadhoz

kéi»est igen szé}) bevétele. Azonban a terem-

ben nagyon meleg lévén, Mignon liazamenet

megbütötte magát. Másnap láza volt. Guyt.

a ki minden nai) látogatását szokta nála

tenni, nem fogadta. Ez a csalódás nagyon

bántotta. E pillanatban tömjéntnstre volt

szüksége, hogy megersödjék eddigi sikerei-

ben. Renénél gondolta azt feltalálbatiii. Dá-

niel épen a rednyöket nyitá fel irodájában.

Meglátta öt a házba lé]>ni. A jegyznek

nagy kedve lett volna kiiigrani az ablakon

és elzárni az utat a látogató eltt. De fele-

ket kellett megballgatuia. Hát csak elnyelte

haragját, inig szabadulhatott. Lakására érve,

egyenesen a szalónba sietett, aztán kutatott

szobáról szobára, de nem talált senkit. René,

szokása ellenére, a konyhában rendelkezé-

seket tett az ebédre.

— Chesne nr nem volt itt ? - - kérdé a

jegyz.

— De igen . . . itt hagyta névjegyét.

— Ön nem fogadta . . . miért nem ?

René azt felelhette volna (s ez igaz volt)

hogy egy fiatal asszony, férje távollétében

nem fogadhat fiatal embert. De nem szólt

semmit. Félt, nehogy szenteskedéssel vádol-

ják, és nem volt igazsága. A kerek asztal

moralistája azt állirja, hogy olyannak kell

mutatnunk magunkat, a milyenek vagyunk.

A családban ép úgy, mint mindenütt. Ha
felh vonni az égre, vége a szép idnek.

— Kárpótlásul meghivtam ma ebédre.

Szegény itju! Bizonyos vagyok benne, hogy

nagyon bús. Nem vig az ö élete. Sem csa-

ládja, sem vagyona. Hogy megélhessen, kény-

telen városról-városra vándorolni És

enni idegenben a kegyelem keser kenyerét...

Ezért szorgoskodik hát a konyhában —
gondolá Dániel.

XI.

A zöld füzet.

Guy nagyon késn érkezett, — bizonyo-

san lustaságból. Az ebéd alatt egy szót sem

váltott, mert hát nem beszéltek versi éi, meg
zenérl. Dániel vitte a szót. Szerencsés napja

volt. René nem egyszer, bizonyos házastársi

büszkeséggel mosolygott rá. Azonban a jegyz
j

attól tartva, nehogy késbb, ha világot gyuj-
'

tanak, a troiibadonr a zongorához ülvén elnyt

nyerjen ; meg akarta elzni a veszélyt.
1

— Ön szivarozik, nemde? — mondá —

s az id fölséges. Csináljunk egy fordulót a

tóparton . . .

— De, ö nagysága . . .

— Épen ö kéi’i önt.

Dániel elvezette a troubadourt a túlsó

partra. Aztán megnmtogatott neki mindent

alant és fent. Lent egy hadi utat, melyet

még Július Caesar készittetett, fent a szikla-

csúcsot, mely a búcsúzó nap utolsó sugarai-

nak csókjától lángban égett.

Gny gépiesen engedte magát vezettetni.

Egy árva hang sem jött az ajkára. Ö csak

a fülén keresztül tudott élvezni. A hegyek

nem keltettek benne semmi vágyat. Csak

bámulta ket. A vizet csak annyiban sze-

rette, a mennyiben a hátán el lehetett da-

lolni egy barcarollt. A mi bántotta, az az

volt, hogy Dániel mind messzebb és mesz-

szebb vezette Tramonttól. Leszállott az éj.

A lámpák gyérebliek lettek, a poros út mintha

a végtelenségig húzódnék és sr fák közé

vezetett, melyek mind feketébbek lettek.

Végre ismét megérkeztek a tóhoz. Guy eii-

gedelmet kért, hogy egy fz tövében leül-

hessen.

A mi nekem a természetben tetszik,

az az, hogy nem emlékeztet semmire. Ennek

a szép viztükörnek nincs alanyi eszméje

Nem ébreszt más gondolatot az emberben,

mint a mit magával hoz. Szerelmet, örömet,

unalmat, fájdalmat. Az egészségesben jó áta-

lános érzetet, az inyeuczben fris hal utáni

vágyat, a melancholikusban az öngyilkosság

eszméjét. Mit gondol ön ; van az embernek

joga önmagát megölni?

Guy soha sem gondolt erre. Nem volt

volna méltó hozzá egyébre is gondolni, mint

rinire és hangjegyekre. Édeskésen válaszolá;

— Nem tudom.

— Akkor hát térjünk vissza a városba.

Mikor a troiibadonr ismét ‘meglátta a

gázlángokat, mintha iij életre ébredett volna.

Dániel karjába kapaszkodott és minden hid-

nál balra húzta, hogy a túlsó partra vezesse,

a hol René volt
;

de Dániel ersebb lévén,

I

visszatartotta a jobb oldalon, hol a kövezet

I

végig húzódott a házak eltt. Mikor a fogadó

I

ajtajához értek, Dániel igy szólott;

— Isten önnel. Viszontlátásra. Öii unat-

kozik itt, mert nem talál gyönyört abban,

mit a természet nynjt. Holnapután, vasárnap,

eljövök önért reggel négy órakor. Felmegyünk

a liegyre.
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— Hát nem térünk vissza ö nagyságá-

lioz? — kérdé Gny.

— Késn van, nrani. Tiz óra ninlt. Ez

alkalomból engedje meg, liogy egy szinte

tanácscsal szolgáljak önnek. Nem vagyunk

Párisban. Tramontban vagyunk, egy kis vá-

rosban, hol korán szoktak lefeküdni. Tegyen

úgy ön is; liigyjen nekem, mindig íiatal fog

maradni. Viszontlátásra holnapután, reggel

négy órakor.

Dániel lakására érkezve, a szalónban

nem talált senkit. A lámpa még égett. A
Kéné szobája télé indult. Megbotlott valami-

ben. Egy könyv heveit a sznyegen. Bizo-

nyosan valami album volt. Eölvette, hogy

az asztalra tegye. A lámpához érve, gépiesen

felnyitotta. Kézirat volt. Szép, szabályos,

gömböly betkkel Írva. Még majdnem ned-

ves volt. Írója nem fösvénykedett a papirral.

Három-négy szó volt egy sorban. Közben-

közben mintha az iró keze remegett volna.

Gyöngéd érzelmek, vagy legalább is meg-

indulás jele. Dániel mindezt egy tekintetre

látni vélte. És felismerte benne a Kéné keze-

irását.

— Ah úgy! hát Írni szokott?! Ugyan
mit irhát?

És elkezdte a füzetet olvasni — en-

gedve az els benyomásoknak, a mi majdnem

mindig a legrosszabb. De egyszerre aggo-

dalmai támadtak. Meg van-e engedve, akár

a férjnek is, olvasni azt, mit egy n egyedül

magának irt? Tisztességes dolog-e felhasz-

nálva a véletlen gonosz játékát, ellesni a

titkát, mit kétségtelenül meg akart öidzni ?

Szemmel látható, hogy Kéné elövette ezt a

füzetet, hogy lapozzon benne, vagy talán

hogy hozzá Írjon valamit. Hiszen a füzet

most is nyitva volt. Sokáig kimaradtunk,

belefáradt a várakozásba és talán eláliiio-

sodva, szobájába akart menni és útközben

kicsúszott a kezébl.

De mikorra ez a kíméletet sugalló gon-

dolata támadt lelkében, akkoria már néhány

lapot végig futott s látta, hogy azok csupa

ártatlanságot tartalmaznak. Nem volt ez i>o-

zitiv tényeket vagy személyes érzelmeket

rejt titkos na[iló. Olvasmányok kivonata,

tarlózás volt különféle kedvencz könyvekbl.

Igen
;
ámde ezek a szemelvények sem

hasonlítottak teljességgel oly önvallomások-

hoz, milyeket íiatal n a csendes vissza-

vonult ság óráiban tesz magának.

Kétségkivül, kétségkívül
;
de Kéné tel-

jességgel nem volt közlékeny természetü-

Soha egy bizalmas szó le nem siklott ajká-

ról. Büszke szemérem, mint háromszoros fá-

tyol fedte szivét, melyet nem nyitott meg
senkinek. Kedvez alkalom kinálkozott tehát

most kiismeréséie, vagy legalább annak sej-

tésére, a mi e szívben rejtzött.

— Házasságunk harmadik évében ideje

lesz már I Most megfogom ismerni nmet

!

Dániel elkezdett lapozni a zöld füzet-

ben. (így nevezte ezentúl
;
mert többször volt

alkalma vele foglalkozni.) Kövidebb-hosszabb

közökben megállott, meglepetve, hogy a fü-

zetben foglaltak megegyeznek az gondol-

kozásával.

« Önmagádban találj menedéket*.

— Fájdalom ! ö nagyon is önmagában

keresi azt.

Aztán következett egy mondat, mely az

anyjára látszott vonatkozni, a ki valamikor

két marokkal szórta a pénzt.

Majd egy harmadik, fanatikus vallásos-

ságára valló.

Majd egy negyedikben a szabad termé-

szethez való ragaszkodásának adott kifejezést.

«Ah ! ha az örökkévalóság, mit Isten a

jó lelkeknek fentart, nem egyéb, mint a leg-

gyöngédebb érzelmek meghosszabbítása, mily

boldogság a haláltól e gondolatban meglepetni

és Így örökre elszeuderiilni*.

Dániel itt mitsem gondolt, hanem sze-

méhez emelte kezét, melybl egy könycsepp

fakadt.

Aztá.n következtek lapok tele gyermeki

szeretettel s fájdalommal.

«A vegyes házasságnál hiányzik a bol-

dogság legdrágább eleme: a vallás egysége

és az egy Isten közös imádásában rejl égi

gyönyör . . . Mindenben egyek, kivévéu ab-

ban, a mi a legbensbb . . . Hallgatnak, ne-

hogy' egymást sértsék ... Az okos, de gyöt-

relines hallgatás lesz a menedék és hasznos

el vigyázat. Óh! mily büntetés az ily módon

S/:erzett béke! Hallgatag hittagadás; örökké

visszafojtott szeretet, fleg az élet nehéz

körülményei között. Mindenki magára van

hagyatva. A szeretetben, mint az imában

elválasztva ...»

— íme a felh ! — gondolá Dániel, mi-

eltt végig olvasta volna a mondatot.

A többi mind ebben az irályban volt
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Oirtva. Az utolsó lapon azonban niintlia pár

szó Mignonhoz volt volna intézve.

«Nök között hainai’ meg van kötve a

barátság. Eg\y kis öröm, egy szó, egy semmi

elég a viszonyhoz, de ez rendesen csak sza-

lagcsokoi’ ...»

— Milyen szép és jó lélek, — mondá

Dániel összefoglalva benyomásait.

K pillanatban neszt hallott a szomszé-

dos szobában s sietett visszatenni a könyvet i

oda, a hol találta. Aztán a nyitott ablakhoz *

lépve nézte az eget, melyen még nem jött

fel a hold, csak a Vénns, az a fehér csillag.

René a szalonba léiiett és lehajolt a földre,

hogy fölvegye a könyvet. Dániel visszafor-

dult, mintha most vette rolna észre a neszt.

— Vigyázzon ! az a csillag lát l/enniin-

ket! — mondá René.

XII

Alhumvers.

Másnap Dániel teljesen boldogan ébredt

föl. Az idt pompásnak, a csokoládot kitn-
nek találta. A szokásos idnél késbben jvén
le az irodába. Dúcom mim nagybácsi megdor-

gálta. Dániel csupa bolióságokat válaszolt

neki. Az érkez ügyfeleket szeretetreméltó-

sággal fogadta. Els segédjét megdicsérte

szép Írásáért. Az ngydarab jól volt szer-

kesztve, folyékony és ékes irályban. Egy urat

meggyzött arról, hogy a gavallért adott

szava köti, na nem irt is alá semmit; fizetett.

Egy hetvenéves aggastyánnak, a kinek sze-

gény nnokaöcscsei voltak, sikerült kibeszélni

a fejébl a nösülési szándékot. Aztán szeren-
j

esésen férjhez adott három szegény leányt.

Soha életében sem védelmezte oly meggyö-

zleg a szív jogát. Mintha csak a mézes

hetek els napjait élné.

A villásreggeli után René Eirniin atyát
[

készült meglátogatni. Dániel helyeselte a

látogatást s magasztalólag nyilatkozott a
|

katholika vallásról. Fagyos kedélye egészen

fölengedt.

A mint irodájába visszatéime, valamivel

két óra után a lépcskön Gnyvel találkozott.

A tronbadonr a lépcskön fölfelé haladt. Olyan

szívélyességgel nyújtott neki kezet, hogy

szinte maga is csodálkozott.

— Valóban gondolá, jó fin, de sze-

gény ördög. Én szeretem.

— Azért jövök . . . dadogá a trónba- i

dour, a ki kötelességének tartotta látogatá-

sát igazolni.

— Rajta csak, beszéljen szintén, bará-

tom. Pénzért jött hozzám? Lépjen be; ma

az egész világ számái a van pénzem . . .

— Ezer köszönet . . .

— Mit tehetek hát önért?

— Eljöttem bocsánatot kérni nagy-

ságától.

— Ejh, istenem ! hát mivel bántotta meg ?

— Ttgnai), ebéd után, kissé felindulva

hagytam el nagyságát, búcsú nélkül . . .

— Biztosítom, hogy nem haiagszik önre.

— Mindazáltal ... a puszta udvarias-

ság . . .

— Hagyja el, kérem. Barátság, mit oly

emberek iránt mutatunk, kiket nem szere-

tünk. Ezt egy szinmben olvastam. Látja ön,

mi Tramontban kivonjuk magunkat az ilyen

csekély kötelességek alól, és csupán a nagyo-
kat töltjük be.

— Mégis óhajtanám . . .

— Nmet látni? Amint tetszik. Azonban

figyelmeztetem, hogy nem fogja honn találni.

— Majd otthagyom a névjegyemet.

Ot és fél órakor, Dániel hivatalos teen-

dit végezve, szokás szerint haza sietett. A
lépcskön ismét találkozott a troubadourral,

a ki most lefelé jött. Arczán önelégültség s

fenhéjázás.

— No lám ! — gondolá, — ez a ficzkó

mégis honn találta nmet s bocsánatot kért

és nyert is ... a mi jó sokáig tartott ! Mit

jelent.sen ez?

Guy most nem adott magyarázatot, ha-

nem gyors n elillant, Dánielnek odavetve:

~ Estére !

— Hogyan ! estére ? mormolá a jegyz

mosolyt erltetve. Ah ! hátha mégsem

!

És kinyitván az ajtót passe-partoutjával,

a mosókamarába sietett, a hol megtalálta

Gertrudot.

— Vissza jött már az asszony ?

— Még nem.

— Nem volt itt senki?

— De igen. Ismét az a du Chesne. Ah!

be pompás játékszert is ajándékozott nagy-

ságod a kisasszonynak ebben az nrban! Meg-

kimélhette volna magát attól, hogy a nya-

kunkra hozta. Mondtam neki, hogy nincs

honn senki, de minden áron beakart menni.

Az övé az egész ház. Szemtelen eg}^ ur.

Tovább, mint három óráig magában volt ott-
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benn. Mind az öt emeleten kérdezíjetik már
tlem : kicsoda ez a tourlmlour ? Nag^yságod

komolyabban is veiietné a kisasszony becsü-

letét. Mert végre is, minek tarthatnak engem ?

!

Ez a leczke megnyngtatá s megörven-

dezteté Dánielt. Volt liát egy támasza a

házban
;
Gertiin! ! Négy év óta most elször

ídztt fel benne valami jó tulajdonságot;

de. a mi fiért kiállliatatlanságával.

- Mily gylölet irántam; de mégis ra-

gaszkodik nrnje iránt. Nem is kell nekem

egyéb.

Dániel belépett a szalonba s hogy az

idt ölje, elkezdett lapozgatni az asztalon

fekv albumban.

Verseket talált benne, melyeket csak

legújabban Írhattak bele. Ez volt hát az a

foglalkozás, a mivel a troiibadour három

órát töltött el

!

A Vüus íles vers? N’est-ce qu’iin jen?

Faiit-il jouer uvec le fen?

Le péril. Madame, est extreme,

On fiúit pár s’y coutumer:

Niil ne peut clianter sans aimer:

Vous voulez donc que Je vüus aime?

«(')nnek e vers ? nemde csak játék?! Sza-

bad játszani a tzzel? a veszély tetpontra

hágott, asszonyom
;

a vége pusztulás lesz.

Senki sem tud dalolni szerelem nélkül; akar-

ja-e hát ön, hogy szeressem ?»

Dániel egy tekintettel átfutotta az egészet

s dühösen becsapta az albumot. Aztán ismét

kinyitotta s elkezdte elemezni a verset jobb

ügyre méltó kritikai elmeéllel, (jrvényt lá-

tott benne.

«Ünnek e vers?» Tehát kérte e verset.

« Nemde, csak játék ?» Mégis kétkedett hát

benne, a nyomorult! Azt képzelte, hogy ko-

molyan adnak rá valamit! Plz még semmi;

hanem még oktatást in.'it adni a naplopó

«Neni szabad a tzzel játszani, a veszély nagy,

megégethetjük magunkat*. «Senki sem tud

dalolni szerelem nélkül*. És ö ezeket a bor-

zasztóságokat oly nyugodtan mondja, mintha

azt mondaná: « Senki sem tud inni, a ki nem

szomjas!* És még a végs verssor: « Akar-

ja-e ön, hogy szeressem?*

Ez még nem minden. Ez a nagy uiihaszna

ezt albumba irta, gondolván, hogy csak

maga fogja felnyitni s mindjárt megzavarodik

a feje. Én, a jegyz, nem számitok semmit.

Hát kutatok én másutt is, mint az irat-cso-

mókban ?. Ah ! becsületesen megfogom mosni

a. fejét annak a jó embeniek !

E pillanatban egy ezüst hang cs ndlt
meg az ajtóban

:

— Ne nyugtalankodjék
;
ime itt vagyok.

Dániel, a hogy fel volt indulva, üilán

hevesen megtámadta volna Renét; de neje

megelzte.

— Mongibelné asszony panaszkodik önre.

Tudja, hogy beteg s mégsem látogatja meg.

On tesz nekem szemrehányást? . . .

Mongibelné asszony nagyon csinos n . . .

- Nos?

— Nem féltékeny ön?
- Isten rizz ! Ez a legrutabb és leg-

sajnálatosabb emberi gyöngeség.

— Engedjen meg . . .

—
^ E tekintetben mit sem engedhetek.

A féltékenység kizátja a hitet s ha hitünk

nincs, nincs semmink.

Ez nagyon határozottan volt mondva.

Dániel lecsggeszté fejét.

— Ismét , — kiáltá Gertrud egészen

megrémülve, tniní mikor a macskát kutya zi.

— Kicsoda ?

— Hát az az örökös Guy du Ghesne.

O nagyságát kereste. Itt fog ebédelni?

— Csak tegyen neki e itéket, - mondá

René.

- Elkldöttem.

- Mi tetszik ?

— Igen, uram. Ön nem merte, hát én

kiolvastam a magáét. Hosszú orral ment el

s felelek érte, hogy nem is jön többé.

Gertrud vén, rut, sárga volt, mint valami

si nemesi levél, s már a harmadik foga is

kiesett volt. De azéid most szerette volna

Dániel megcsókolni.

René ellenben boszankodni látszott s

kedvetlen arczot csinált. Egész ebéd alatt

szót sem szólott, azután bezárkózott szobá-

jába. A szalonban magára maradt Dániel.

Egyszerre zajt hallott a s: omszéd szobában.

A Gertrud keserves sírása volt. René, szokása

ellenére, megdoi'gálta öreg dajkáját. Megdor-

gálta Guy miatt. Ez világos volt.

Egy óra múlva, az esti homályban, Gert-

rud nagyon siet ve haladt végig a pai ton s a

Ilid felé tartott. Ez az ut a Princzesz vendégfo-

gadóhoz szolgált. Üzenetet vitt, vagy éppen

bocsánatot ment kérni az elutasitott látoga-

tótól? Dániel nem birt tovább magával. Vette
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kalapját s futott Gertrud után. Éppen a Ind

fejénél érte utói - íitveii lépésre a fooadótól.

— Hova meg:}' ön ?

— Nagyságoii nagyon kiváncsi.

-- Ön du Cllesne úrhoz megy.

— Nos, aztán ?

— Az asszony küldi P

— Lelkenire nem. Magamtól megyek.

— Mit akar vele?

- Nos! ha mindent akar tudni nagy-

ságod, hát a kisasszony azt mondta, hogy

nem helyesen cselekedtem, hogy elkiildötteni

azt a szegény embert; hogy az olyan sze-

rencsétlen, egyedül áll a világon, senkit sem

ismer kivüliiuk a városban s hogy fájdalmat

okozhattam neki. Erre aztán sirva fakadtam

s elindultam ide. Megakarom mondani annak

a szegény jó urnák, hogy nagyon sajnálom

a dolgot, meg a kisasszony is, s hogy kér-

jük mindennapra ebédre.

— Az asszony bizta meg, hogy hivja

ebédre ?

— Ah nem! már mondtam. Nem kell

engem az én kötelességemre figyelmeztetni.

Engedelmet kérek! magamtól is tudom én:

mi illik, mi nem ? Hiszen öregebb vagyok,

mint ön.

- De, kedves Gertrud om, — niondá a

jegyz, — ha az a fiatal ember nem találná

önt re pektálni . . .

— Szeretném látni! — kiáltá^^a^vén lány.

— Ki tudja! talán megsértette öt s a

legjobb ember is . . .

To’MZ io* 7/i . . .

— Legjobb ember is megvadul néha.

Bizza csak rám ezt a dolgot. Majd elinté-

zem én.

— Nagyságod nagyon jó ;
— mondá

Gertrud.

Aztán elindult, de visszatért.

— Ne feledje neki megmondani, hogy

minden nap várjuk ebédre.

— Ne féljen semmit.

Dániel egészen neki vidulva, föltette

magában, hogy nagyon szeretetreméltó lesz.

De a fogadóhoz közeledve ismét kezdett felül

kerekedni rossz kedve. Eené szánalma nagyon

foglalkoztatta s az az átkozott szánalom, a mi

rosszi-a visz, mogorvává tette. Mikor a foga-

dóhoz ért, félbalt csinált s visszaindult.

- Ostoba vagyok. Hogyan! hát én jár-

jak ö utána? Hiszen ez arczátlan ficzkó, a

ki még csak ma is liái'om órát töltött ná-
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lám azzal, hogy a nóm albumába e vei'set Írja :

Akarja, hogy szei’essem önt? s a ki egy órá-

val késbb eljött a válaszért! Nem; ez már

határtalan ostobaság lenne. Gertrud jól tette,

hogy megmondta neki a maga véleményét.

Ha hai'agszik, annál jobb. Bár csak el se

jönne többé. Beh örülnék neki. Alávaló

bohócza

!

De egyszen-e másnem gondolatok ke-

rezteszték ezeket.

— Igen. de ha fel nem keresem, mi fog

akkor történni? E pillanatban Gertrud haza

érkezett. Ismerem, titka nincs asszonya eltt.

Elmondja neki, hogy találkozott velem s én

magamra vállaltam, liogy mindent jóvá teszek.

Ha nem történik meg, s Guy nem teszi be

többé a lábát hozzánk, milyen képeket fogok

akkor látni? Eené féltékenységgel fog vá-

dolni, azt meg nagyon is jól tudom már,

mit tart a féltékenységrl. A féltékenység

kizárja a hitet; a hol hit nincs, ott nincs

semmi ... Ez nem áll! Ha az ember féltékeny

:

szeret. Mily nagyszer közönyösséggel akar

engem szicziliai ágyához küldeni ! Termé-

szetes, mert nem szeret. Tehát mást szeret . .

.

Alávaló bohócza!

Ismét és ismét visszatért erre a refrainre

s dühösen rakta lábait. Szinte futott. A fá-

radság szokás szerint lehtötte s visszatérve

a fogadóhoz, e pár sort irta névjegyére;

«Guy du Chesne urnák. Holnap vasár-

nap, kirándulás a hegyre. Dániel Forest el-

jön önért i'eggel négy órakor*.

(Folyt. köv.;>

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A nemzeti színház újdonságai. Jólcai uj drámáját

a >.<F/>kete gyémántoTcnU, mely pénteken került elször

.színre, (jöv szánunkban közöljük a darab bírálatát)

a téli saisonban eredeti és fordított szinmíívek hossza

sora fogja követni. A már elfogadott és kitzött dara-

bok közt els sorban Csiky Gergely «Sötét pont*

czimii társadalmi drámája kerül színre e hó vége-felé.

Utána következik Rákosi Jen történelmi szinmve

«Fmdre és .Johanna*, mely november közepére van

kitzve. El van fogadva eladásra még Hetényi és

Hevesi «Osz és tavasz* czimii egyfelvonásos vigjátéka.

Dóczi I.,ajos a tavai) i akadémiai Teleki pályázaton

részt vett «Grót Mária* czimfi szinmvét átdolgozva

benyújtotta a nemzeti színházhoz. Itj. Ábrányi Kornél

«Dr. Parsifal* czimii vigjátékát nyújtotta be s Mérey

Horváth Károly, a ki tavaly «Egy asszony története))

czimii társadalmi drámájával tiint fel, uj darabot irt.

Beniczk) né Bajza Lenke, a jeles regényii ón, szintén
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benyújtott egy, a magasabb t:irsa<]aimi körökben ját-

szö színmvet a nemzeti sziiiházlioz. Apró egy fel vöt, :'i-

sos vigiátékokat Ábrányi Emil, abányi Árpád és

Karczay Vilmos írtak. A fordított darabok közt els

sorban Claretie-nek «Zilah lierczeg» e kerül színre

;

ezt követni fogja a «Szakilils» Dreyfusstól, «M:irtin

herczegn» Meilhactól s a «Névtelen levél» Cohentl,

Goethe «Faust»-ja Paulay átdolgozásában. Ezenkívül

még a tél folyamán egészen uj szereposztással színre

fog kerülni Teleki «Kegyencz»-e, továbbá Shakespeare

«1V. Henrik»-je, «Seigliére kisasszony», Sandeaa vig-

Játéka s «Egy poliár viz» Scribetol.

A Figyelbl Abati Lajos gondosan szerkesztett

irodalomtörténeti vállalatából, megjelent a szeptemberi

füzet, változatos, érdekes tartalommal, melyben egy

hölgy dolgozata különös figyelmet érdemel. Tutselc

Anna fejtegeti Kemény Zzigmond «Rajongók» czimü

regényének jellemalakjait, oly behatóan és itt-ott oly

kritikai éllel, hogy a legkényesebb olvasó sem tagad-

hatja meg méltánylatát a fiatal Íróntl, ki az irodalom

nehezebb ösvényén indul hírnevet keresni. A füzet

egyéb közlemény'ei : k Zrínyi szerelmen Kanyaró Pe-

rencztl, v.Toldi levelei Kazinczy Gáhorhoz», uSüryü-

lödés a magyar nyelv érdelcéhenn Csapiár Benedektl.

uCsolonai költeménye a csólcróh Kabos Edétl stb.

A Pallas nagy képes naptára (Els évfolyam)

Benedek Elek szerkesztésében megjelent. Érdekes köz-

leményei varrnak többnyire jó nev Íróktól. írtak bele

prózai dolgozatokat Heltay Ferencz, Szokolay Komé',

Beksics Gusztáv, Bulszky Ferencz, Porzsolt Kálmán,

B,álosi Viktor, Berényi László stb. verses dolgozato-

kat Beviczky G\ula, Jakab (idn, Palágyi Lajos stb.

Palágyi versét mai számunkban közöljük. Az illiisztrá

cziók mind kiválóan sikerültek s általában az egész

összeállítás a szerkeszt ügyes kezére mutat

Az akadémia pályázatai. A gróf Karácsonyi-féle

4e0 arany és a Teleky-féle 100 araii) os drámai pál) á
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zatokra az idén feltn csekél} számban érkeztek a

pályamunkák. Mig más években egyik-egyik pályá-

zatra harmii'.cz-negyven pályamunka is érkezett, most

a benyújtási batáiidig, szeptember HO-ig, a Telek y-

dijra, mel
3'ért az idén verses szomornjátékok pályáz-

nak, mindössze tizenkét, a Karácsonyi-dijra pedig,

mely vígjátékra volt kitzve, csupán két pályatniinka

érkezett. Ezekkel szemben a gróf Nádasdy-féle epikai

díjra (elbeszél költemény) aránylag jóval több, szám-

szerint tizennyolez pályamunka érkezett. A jutalmakat

a két elsi-.' nézve máczius hóban, az utóbbira pedig

a jöv évi nagygylésen ítélik oda.

Temesvárt!, hol eddig télen át rendesen a német

múzsa volt otthonos, szombaton njitották meg a magyar

szini idénj't. Jókai Mórt, ki az ünnepi prológot irta

8 egyik páholj'ban foglalt helyet, nagy lelkesedéssel

fogadták. A színház minden zugában megtelt; a páho-

1} okban a város elkelségei foglaltak helyt t. Olt

voltak gr. Degenfeld Schomburg hadtestparancsnok.

Ormós Zsigmond fispán, Ribáry József miniszteri

tanácsos. Török János budapesti fkapitány stb. Jókai

prologját Gerfi igazgató nagy hatással szavalta el.

A felhangzó tapsokra Jókai megjelent a színpadon,

hol a városi polgárok küldöttsége babérkoszorút nyúj-

tott át neki. A költ meghatottan mondott köszönetét

a kitüntetésért. Háromszor hívták ki egj másután. A

nagy allegória után, melyet Molnár Györgj’ állított

össze, eladták a «Leány kér» czimü népszimfívet és a

((Donna Juanita» operette egy felvonását. Az elbbi-

ben Gerfi és Kiss Mihály, az utóbbiban Erdélyi Ma-

rietta aratott tapsokat. Az eladást lakoma követte

a redoutban, számos felköszöntvel,

((Mvészeti Szemle)) czimmel dr. Berényi Pál

kritikai hetilapot indított meg, mel}’ a megsznt ((Har-

mónia)) czimü lapnak folytatása; ára negyedévre 2 frt

s a megjelent els szám igen ügyesen van szerke.sztve.

Szerkeszl : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigtner Eajos.

Budapest, IV,, Váczi-uteza 1.

A Petöfi-társaság
í. könyvkiadó-vállalata.

Abonyi Lajos. «Itt a szép

Alfüldün». Népies elbe.szé-

lések 1.60

Balázs Sándor. « Tarka
képek ». Beszélj^- és

rajzgyüjtemény. 2 k. 3.20

— «Vig elbeszélések* 1.50

Bartók Lajos költemé-

nyei .'
. . . . 1.20

Bulla János. « Humo-
ros elbeszélések* . 1.60

Kötve 2.40

PAidrödi Sándor költe-

ményei 2 frt. Kötve 2.80

— « Újabb költeményei)* 2.

—

i-4v/.\’énvtárba.-:íg nyomdája.J’allas
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Elfizetési ára: Negyedévre 2 forint, félévre 4 forint, egész évre 8 forint

PETFI PESSZIMIZMUSA.
Irta: Dr. Jancsó Benedek.

Az emberiség legnagyobb költi mindig

azok voltak, kik az élet szerencsétlenségét,

a fájdalom örökkévalóságát, a lét általános

nyomorúságát a leginegragadóbbban és a leg-

nagyobb bensséggel tudták kifejezni. A bú

mesterkezének verésitl a legszebb ének, a

legszebb dal fakad, — énekli Arany János.

A fájdalom örökkévalósága, a lét általános

nyomorúságának tudata, az emberiség eredeti

alapszemlélet-formája. Nincs vallásos, költi

vagy bölcsészeti világnézet, mi az emberiség

kedély világára egyetemesebb és általánosabb

hatást tett, melyben ez, mint egyik alkotó

elem, kisebb vagy nagyobb mérték kifeje-

zést ne talált volna. Mind a mellett a mi

századunknak jutott mégis a feladat, hogy az

emberiség e szemléleti és érzési alapformáját

a bölcsészet körében rendszerezze és a köl-

tészetben öntudatos világfelíogássá tegye. A
pesszimizmus, mint világnézet megfelel a mi

idnk sajátos hangulatának és az emberiség

idegrendszere jelenlegi állapotának.

Ne feledjük, hogy a mai kor embere,

kinek gondolkodása és érzései világa pesszi-

raisztikus szinezetii oly nemzedékek ivadéka,

mely nemzedékek a létért való harczot túl-

nyomóan a szellem fegyvereivel küzdötték

végig, hogy a XIX. század gyermeke lénye-

gében a természetes élettl elszakadt. Ne
feledjük, hogy a természethez htlenné vált

életmód megváltoztatta egész szervezetünket;

fiziológiai tekintetben kifejlesztette izomrend-

szerünk rovására idegrendszerünket, pszicho-

lógiai tekintetben pedig érzéseink rovására

értelmiségünket. Most már nálunk az éi’zéki

érzetek helyébe, melyek a természetes népek

szellemiségének fotényezi, a másodlagos ér-

zetek, a szellemi érzetek léptek. Mi gyengék

vagyunk az észrevevésben, de ersek a gon-

dolkodásban. Nálunk az érzés helyébe a re-

flexió lépett és a primitiv, a közvetetlen ér-

zelem helyét a fensbb, a metafizikai termé-

szet érzelmek foglalták el. A szellemi ér-

zetek sokasága az idegrendszer reflex mkö-
désének növekedését vonta maga után és igy

nem szükség bizonyos kedély vagy lélekálla-

pot elidézésére a közvetetlen érzéki benyo-

más, hanem elég a másodlagos érzetek reflex

utón való fölébresztése is. Ez okozza aztán,

hogy a mi fájdalmunk vagy örömünk csupán

a képzelt dolognál is nagyobb, mint apáinké

volt a valóságos dolgok szemléleténél, hogy

minket mások szenvedésének vagy nyomorá-

nak gondolata jobban meghat, mint megha-

totta seinket e nyomor szemlélete. Mi ma
fejlettebb értelmiségünknél fogva általánosí-

tani tudunk ott is, hol seink az egyes tény

mivoltát sem ismerték.

«A gondolkozó ember — mondja Taine

— mivel a tárgyakat általános szempontból

tekinti, százezer nyomorúságot fedez fel ott,

hol a közönséges ember semmit sem vesz

észre». A fájdalom a megismerés gyümölcse.

A tudomány, mely a köznapi élet fölé az

eszmék magas régióiba emel, láthatárunkat

kiterjesztve, megmutatja a dolgok amaz ol-

' dalát is, melyet a közönséges ember nem
ismer. Kutatva a bizonyosságot, félni tanit a

bizonytalanságtól, közelebb vive a végtelen

fogalmához, megmutatja ernk kicsinységét,

életünk pillanatnyi voltát, haladásunk lassú-

ságát, szenvedélyeink nevetségességét, lelke-

sedésünk és erényeink hiú voltát
;

szembe

állítja tehetetlenségünket akaratunk és vá-

gyaink korláttalan törekvésével, megismertet

a kételkedéssel s a csalódással. A mit Jouíf-

roy az élet délpontján állók és az ifjúság

között való különbségrl mondott, ugyanazt

mondhatjuk önmagunkról is szemben apá-

inkkal: «Az élet csúcsa eltakarja önök eltt

annak lehajlását
;
a két meredek közül csak

az egyiket, csak azt ösmerik, a melyiken

fölfelé haladnak. Mosolygó szép, balzsamos,

mint a tavasz. Önök még nem szemlélhetik,

mint mi, a másikat, melynek szomorú vidé-
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két halványuló nap világítja meg és jeges

folyó határolja. Azért reds a mi homlokunk?

mert ezt látjuk*.

A tudomány megváltoztatta világnéze

tünket és e változás nem mulhatik el anél-

kül, hogy átalakitólag ne hasson vallásos,

bölcsészeti és költi felfogásunkra is. Az élet

eszménye csak száz évvel ezeltt is más volt,

mint napjainkban. Miért ne változnék meg te-

hát a költészet és a mvészet, vagy egy szóval

a szépség eszménye is? « Minden a mi egy-

szer fogalmainkat és értelmiségünket jelen

tékenyen módosítja — mondja Dowden —
bizonyos id alatt a mvészetet is átalakítja*.

E meggyzdésnek még határozottabb ki-

fejezést ád Guyau, mikor konstatálja, hogy

korunk szépségi eszménye mindinkább haj-

lik az értelmi felé, hogy a szépségnek egy,

a régiekétl egészen elüt eszménye van ke-

letkezben, hogy a testi szépség helyébe az

értelmi szépség kezd lépni.

Ez a pszicho-aeszthetikai álláspont jogo-

sít fel arra, hogy keressük: mennyiben hatott

korunk világfeltogásának változása módosi-

tólag egyik-másik nagy költnk szépség esz-

ményeire, hogy kimutassuk, mennyiben volt

saját érzéseinek kifejezésével resonatora amaz

egyetemes kedély-hangulatnak és általános

érzelmi állapotnak, mely az emberiség ideg-

rendszere jelenkorbeli állapotának következ-

ménye ? Ez ád bátorságot, hogy Petfi köl-

tészetében az elemzés és az összehasonlítás

segítségével kimutassam ama fbb vonásokat,

melyeket a kor pessimistikus hangulata oko-

zott, hogy feltüntessem a pessimistikus világ-

nézet költi kifejezését úgy, a mint az Pe-

tfinél jellemz faji és sajátos egyénisége

által módosítva megjelent.

Dowden «A tudományos haladás és az

irodalom* czimü már idézett tanulmányában

azt mondja: «A nagy költ azért nagy s

azért nyer hatalmat az emberek szelleme

fölött, mivel elevenen felfogta a világ némely

kiváló tényét s az élet egy némely ftanu-

ságát, hatalmas benyomásokat nyervén ezek-

tl. Ö mélyen össze van kapcsolva az igaz-

sággal s a maga módja szerint kutatja is az

igazságot*. A tudás kezdete a sejtés. A sej-

telem birodalma pedig a megismerés határá-

nak ama részén fekszik, mely a pozitív isme-

ret és a teljesen ismeretlen között mintegy

átmenetet képez. Ez az a vidék, a hol a tudós,

ha oda érkezik Claude Bemard szavaival

élve nem tehet egyebet, mint « engedi magát

a tudatlanság fellengésében az ismeretlen

kérdések szeleitl ringatni*. Itt találkozik

egymással a költészet és a metafizika. Itt

van szabad tere a lángész ama titkos erejé-

nek, melylyel belátja ama végtelen tért, mely

a megismerés határain tulfekszik; a hol a

szellem intensiv ereje be tud hatolni oda, mi

egyelre a kísérlet, a tapasztalás, st az okos-

kodás elöl is örökre elzártnak tetszik. És ép

ezért igen szépen és helyesen mondja Matt-

hew Arnold, hogy «a költés, mint a tudo-

mány nem egyéb, mint a lét magyarázata,

de a tudomány fejtegetései soha sem adják

meg nekünk a dolgok azon bels értelmét,

melyet a költészet magyarázatai adnak, mert

amazok csak egyetlen egy korlátolt szellemi

tehetséghez vannak intézve, nem az egész

emberhez, mint ezek*.

Nem hiába nevezték a régiek vatesnek,

amolyan fensbb tehetség látnok-félének a

költt, mert a költnek, a mvésznek, egy

szóval a lángésznek idegrendszere sokkal

tökéletesebb is, mint a közönséges emberek-

nek. Igen szépen fejtegeti Taine a Mvészet

hölcséssete czimü tanulmányában a mvész
és a költ amaz idegrendszerének alkotásá-

ban gyökerez, titkosnak látszó erejét, mely-

lyel a dolgok jellemz sajátságát, legbensöbb

lényegét képes ott is felismerni, a hol mi

még csak nem is sejtjük. Mig a tudós a meg-

figyelés, a kísérlet segítségével, kezében a

tudomány lámpájával csak lassan, tapoga-

tódzva halad elre, alig látva egy pár lé-

péssel odább
;
addig a költ lángeszének egy

villanása, mint a villámcsapás egy pillanatra

megvilágítja az ismeretlen sötétségét és meg-

mutatja ama távoli tárgyakat, melyeket a

kutató tudomány szerényen világitó lámpá

jával talán csak évtizedek vagy századok

múlva közelíthet meg.

A költ, a mvész lelke összegyjti az

érzelmek, a gondolatok és az eszmék suga-

rait, mint valami sajátságos reflektáló ké-

szülék és egy pontra irányozva, hatványo-

zottan veri vissza. Mi elszórtan, öntudatla-

nul, ezer meg ezer részre oszolva élt a múlt-

ban és él a jelen társadalmában, a kor em-

bereinek lelkében, a mi hajtja vérünket, táp-

lálékot ad érzelmeinknek és sugalja gondo-

latainkat, az mind összegyl az ö lelkében

és ott a mi nálunk öntudatlan volt, tuda-

tossá lesz.
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Göthe, Byron, Musset a század pesszi-

misztikus hangulatának azt az árnyalatát

fejezik ki, melyet a kételkedés, az ismeret

után való kielégíthetetlen szomjúság okozott.

A két utóbbinál azonban az élvezetvágy

mindinkább eltérbe lép és‘ különösen Mus-

setnél majdnem egyedüli alapja a pesszimiz-

musnak. Göthe mondotta: «Keresem az élve-

zetet és az élvezetben elveszítem a vágyást®.

De azért e mondás nem annyira a Göthe

pesszimizmusának kulcsát adja kezünkbe,

mint inkább a Musset-ét.

A pesszimizmus tovább fejldik. Mig

Byron és Musset csak érzik, hogy irtózatos

valótól környezve élünk, melybl sem kijutni

nem tudunk, sem vele megbékiilni soha, addig

ez Leopardinál meggyzdéssé és Schopen-

hauernél metafizikai belátássá lesz. E két

utóbbinál a szubjektív hangulat objektiváló-

dik. A pesszimizmus evolucziója tuég tovább

tart. Hartmannal pozitív elemeket vesz fel

magába s mint valami sajátságos bölcsészeti

vallásforma, jogot tart a jövre. A Faustok

és a Don Jüanok birodalma eltnt, jegyzi

meg igen helyesen Schmidt Julián — és he-

lyükbe oda lépett az a sajátságos hangulat,

melyet Kingsley egyik mvében Mesztö-nok

(yeast) nevez s melyet Turgenjew egyik re- '

génye czimével Füst oly találóan jellemez,
j

Érdekes, hogy a pesszimizmusnak azon

neme, melyet a kételkedés és a ki nem elé-

gített tudásvágy szült, az úgynevezett Faust-

féle költeményekben objektivebb formában

talált kifejezést. A második, az átmenetnek

is nevezhet stádium már Mussetnél a lírába !

csap át, mig a metafizikai elemektl áthatott

pesszimizmus a Urában találja Leopardinál,

Heinénél s Petfinél költi kifejezését. Jouf-

froy elemezvén a költi mfajokat, közöttük

csak egyet talál méltót e névre, a lírait,

mert szerinte egyedül csak ez fejezi ki a

lélek nagy és bensséges fájdalmait. Saját-

ságos dolog, hogy épen ezzel egy idben lepi

meg a zenei mvészetet is a pesszimisztikus

hangulat Chopin, Schurnan és Berlioz müvei'

ben. Nekem úgy tetszik, hogy a fájdalom

kifejezésére a reflexió álláspontján a zenei

hangidommal biró lira és maga, a végtelen-

séget elmosódó hangátmeneteivel kifejez

zene képes leginkább, mint a sirás az érzék-

ietek primitiv fokán.

Caro a XIX. század pesszimizmusáról

irt tanulmányában azt mondja, hogy az igazi,

a fllozóflai pesszimizmus a fájdalomból tör-

vényt alkot és azért az igazi pesszimistánál

nemcsak az egyén, hanem az emberiség léte

is nyomorult; a szenvedés törvényét az em-

berrl a természetre és a természetrl vala-

mely elvre viszi át. Ennek a pesszimizmus-

nak az objektiv, a személyektl független

általános nyomorúságot kell észrevennie. Ez

a Schopenhauer metafizikai, de a Leopardi

költi pesszimizmusa is.

Leopardi életének körülményei elég sze-

rencsétlenek voltak. Atyjának zsarnoksága.,

betegségtl agyonkinzott, munkában kifárasz-

tott teste, idközönkint a nyomor és a csa-

lódások hosszú sora, melyeken keresztül ment,

reménytelen jövje, mind hozzájárultak ahhoz,

hogy kedélye elboruljon és állandó otthona

legyen a búnak és a fájdalomnak
;

de azért

szellemének ez irányú eredeti rátermettsége,

mondhatni veleszületett ösztönei nélkül még

a kételkedések általa megfutott Kálvária-

utján keresztül se juthatott volna el a lét

általános nyomorúságának objektiv filozófiai

felfogásáig. Nem saját nyomorának érzése,

nem a betegség, nem az elhagyatottság teszi

üt szerencsétlenné, hanem a lét általános

nyomorának érzése és objektiv szemlélete

;

hiszen mikoi megirja canzone-ját Angelo Mai-

hoz, akkor testvérei és barátai szeretettel,

teljes odaadással igyekeznek életét kényel-

messé tenni és akkor kezdenek feje körül

megcsillanni a dicsség els sugaiai.

Bezárkózva atyja könyvtárába a lét vég-

okát kutatja és szemei az istent keresik
;
de

nem találják sehol az emberiség jó atyját,

az elesettek vigasztalóját, a bnösök kegyes

biráját, hanem csak az általános rossz elvét,

az emberiség minden kinjának és nyomorú-

ságának ez okozóját. A filozófus esze kutat

és kutatásainak eredményét a költ lelke

dolgozza fel következtetéssé és rendszerré.

E hangulatának ad kifejezést Brutus czimii

költeményében, melyben az erény értékte-

lenségét fejti ki. Szerinte az erény ép úgy,

mint minden nagy és szép a világon, csak

illúzió.

Az igazság, a boldogság legnagyobb

ellensége azt mondja, hogy magában az élet

tényében rejlik nyomorunk és igy az élet

nem ajándék, hanem egy iszonyúan tragikus

végzet, melynek sem értékét, sem czélját

nem láthatjuk be és e miatt a lét, mint ön-

czél nem egyéb szakadatlan hajszánál uj.
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czéltalan hajsza után, egy folytonosan meg-

újuló fájdalomnál, melyet egyedül csak a

halál : a nemlét csillapíthat le.

(Folyt, köv.)

M A L I.

Elbeszélés.

Irta Petelei István.

(Folyt

)

Máli

!

Miért szólít ? Vájjon vádol vagy hiv ?

Szeret-e ? utál-e ? Nagyon dohodt itt a lég.

Mikor ebbe a fészekbe húzódtam meg, a

falból zab kelt ki. A vályoggal rakták be a

szemet.

Mert nem számítottam én ilyen sok esz-

tendre s rosszul gazdálkodtam. Miért tanít-

tattak ? Egyik nevel a másikat érte. Mit

használt? Az anyám sirt és én megtanultam

gylölni. A többi csak arra való volt, hogy

több vágyam s kevesebb hitem legyen.

Igen zavart a fejem, azt se tudom, mit

beszélek. «En Bükki Pál hadnagy vagyok a

székely huszárezredben s feltettem magam-

ban, hogy megszeliditem».

Engem.

Akkor már mátkája volt Szász Lotti-

nak. Igen szép pár ember volt. Háromszék-

rl eljöttek négy csengetyüs lóval, nagy

medvebörös szánban a Pali vén nagynénje!.

Az emberek megálltak az utczán a fogat

láttára. Az egyik nénét Anna-Máriának hív-

ták. Emeletes franczia kalap volt a fején s

hegyes orra tövében fekete szépség-tapasz.

Egyenesen járt, egyenesen ült s éles torok-

hangon beszélt. Valamikor hires szépség volt

s arról a négy sor igazgyöngyrl, a mit

Lottinak hozott, azt beszélték, hogy egy oláh

herczeg feleségének a nyakán tündöklött vala-

mikor. Az Anna-Mária szemeinek tüze per-

zselte le annak az asszonynak a boldogságát

gyökérig. A feje maga a pokol üstje volt.

Örökké forrt benne valami a más megrontá-

sára. Éktelenül tudta nyúzni, a ki kezeügyébe

akadt s sok pénzt harácsolt össze. Fukaron

élt s a mit szerzett. Palira nézett mind.

Az emberek akkor nálunk egyébrl se

beszéltek, csak a Szász Lotti nászáról. Ki

lesz a násznagy ? kik a koszorúsok ? si szo-

kás szerint egy hétig tartják a lakodalmat.

Felét itt, felét Háromszéken. Ökröt fognak

sütni s hordót vernek csapra. A menyasz-

szony fátyolt török leány hímezte skófiummal

s tiz perzsa sznyegen mennek a templomba.

Jó ... jó. Hát én. Az esküv a farsang

végére volt határozva. Néhány hét volt addig.

Hát én ? Mindennap a templomba men-

tem. Ök is oda járlak. Az anyámtól maradt

egy strucztollas testhez álló bundám. Éppen
akkora voltam, mint . Azt viseltem. A ha-

jamat úgy tztem meg, a mint az ö elefánt-

csontra festett képén láttam.

«Nézd», — hallottam az Anna-Mária éles

hangját — « mintha Bornemisza Anna asz-

szonyunk kelt volna ki a rámából*. Mind

rám néztek. Ö is. Ismét azzal a csodálkozó,

kissé meglepett tekintettel, a hogy akkor

az ablakban . . . Elttük haladtam. Legalább

egy fél fvel voltam magasabb Lottinál.

A csengs szánba ültek. Tágra nyitott

szemmel ügyeltem. Ö szemben ült s nem a

menyasszonyát nézte.

Azon egész nap igen hangosnak s vilá-

gosnak tetszett nekem a világ. Láttam és

hallottam minden izemmel. Ha egy széket

megmozdítottak, úgy dörgött a fülembe, mint

a zeng ég. Nyitott szemmel apró, fényes

karikákat láttam tánczolni a légben. Azok

összefolytak s hasonlók lettek az anyám ar-

czához. A bezárt ablakon át az utczáról

minden lábnak a koppanását hallottam. Az

övét vártam. Esztelen makacssággal hittem,

hogy az nap még látni fogom.

Láttam.

Homlokomat az ablakra tapasztottam s

úgy ügyeltem a borús alkonyatra. Lomhán

lépdelt tova. A szeme melege átsütött a hideg

üvegtáblákon.

Másnap egy szál oleandert mutattam

az apónak. Az akkor ritka virág volt nálunk.

«Nézd, apó ! ezt azon a helyen találtam

a templomban, a hol ülni szoktan. Milyen

kesernyés szaga van. Szirmait kissé meg-

marta a hideg, de felenged itt a kebelemen.

Adtál-e te mátkás korodban idegen leánynak

virágot ?»

Az apó idegenül nézett rám : «Féld az

istent, Máli», — motyogta, — « megalázza

a kevélyeket*.

Ö megalázott.
*

Ki dörömböl ? A takarító kis leány jött

el. Nem kellesz most, apróság. Csak délfelé

fordulj erre. Van valaki nálam.
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Van. Ö itt lesz mellettem bizonyosan.

A hang összeszoritott leveg. Húsának, por-

czogójának
;
a csontjában velnek kell lennie,

hogy hangra kényszeritse a hig léget. Kü-

lönben nem szólíthatna a nevemen.

Idézlek.

Ha e szoba nem tetszik neked; ez a

penészes, szomorú, kék függönyös kis lyuk,

hol a nyers falból kidugja fejét a zab, hát

jerünk a mi tornáczos házunkba, a nagyapó-

hoz. Ott belépünk a cserefa ajtón. Apó resz-

ket a nagy brös székben az ablak eltt. Feje

felett kis, elefántcsontra festett képe édes

anyámnak. A kasztenen gyöngyházas oszlo-

pokon a néma óra. Fél négyet mutat. Akkor

halt meg anyám. Beszéljetek, hogy a tudás

eltt megnyílt minden titok a földben s a

föld felett. Hát ki állította meg az órát

akkor? abban a perczben ? Markold meg öt,

ki összebontotta a kerekek s rugók járását.

Te Bükki Pál már nem vagy ott idegen.

Az apó sokat hallott rólad Málitól. Hebeg
ajakkal, lesütött szemmel beszélt termetedrl,

hangodról, szándékodról. Ah! ne hidd, mintha

sóhajtva, epedve, de vágyva rád, mint a hogy

a pók vágyik az aranyosszárnyu légy után.

Ugrásra készen, hogy beléd üsse karmait és

kiszijjon. Aztán eldob.

Azt tudja, hogy te kétszer szólítottad

meg már Málit az utón s akkor a leány

végig mért fekete szemeivel — s mintha

nem is léteznél.

Mennyit remegtem. Ha szétszakítod a

háló szélét, s elsuhansz mellette, mielölt meg-

foghatnálak. Ha tudod, hogy háló s csak

engem ingerelsz.

És hátha belépsz s súlyod alatt lesza-

kad s a mélységbe esünk mind a ketten. Mert

te, félek, nem vagy olyan, mint a többi mind.

Hangosan beszélek-e? Hallod-e? Vén
vagyok, beteg vagyok, a fejem igen fáj

nem tartóztat bátor vallomástól leányos sze-

mérem. Nem, nem vagy olyan, mint a többi.

Máli ott ül az anyja Íróasztala eltt s

két kezébe temeti a fejét. Hirtelen támadt

téli alkony esi meg a szobát. Akkor koppa-

nás az ajtón és te belépsz.

«En vagyok. Bükki Pál, hadnagy a

székely huszárezredbl. Feltettem magamban,

hogy megszeliditem »

.

«Hogy mer ide jönni ?» — a leány kérdi

egész magasságában felemelkedve, — « miért

jött?» És kezével az ajtó felé mutat.

«Nem az akaratom hozott, de valami,

a mi ersebb a fejemnél. Nem kellett volna

jönnöm és itt vagyok. Igaza van, ha ajtót

mutat, s még se megyek. Mindez igen visz-

szás dolog, de a legels czélom az, hogy ne

haragudjék*.

« Csengetek a szolgának*. — Máli igy

szakit félbe.

«Uram», — babogja apó s felemelkedve

úgy ring, mint a levél a szélben. 0 az egyet-

len férfi akkor a szobában.

És te Bükki Pál zavart szókat mondasz

s az ajtó bezárul utánad.

Ha akkor gyökeret ver s oda fogan a

Máli lába; ha a te örzöangyalod eltakarja

szárnyaival a szemét s kábultságot borit az

agyára — máskép történik minden. Nem volt

rangyalod.

Mikor az udvarra értél, a leány a tor-

náczon állott s azt kérdezte tled : «Mit

akar ?»

Akkor te egy ugrással eltte voltál. Az

a lépésed a lépcs els foka volt, melyen

a kárhozatba visz az ut.

*

Visszajött.

Nem gyöngéd édes anya, nem szemér-

mes leánytestvér mellett ntt fel, különben

megérezte volna, hogy milyen nöietlen, kaczér

és utálatos az a hivó szó.

«Mit akar?* és rámosolyogtam.

« Nevessen rajtam, de ne zzön el. Mit

akarok ? Azt se tudom, [hogy jöttem ide.

Mintha minden csep vérem valami tobzódá-

son megrészegedett volna s kábult tánczot

járna a fejemtl a szivemig. Megzavarta az

agyamat. Az hozott ide. ügy sejtem, azért

jöttem, mert meg akarom szeliditeni. Hogyan?

Minden intett, hogy ne lépjek e küszöbre, az

okosság, az illendség, a kötelesség. Mégis

itt vagyok. A hiúság tett-e vakmervé, vagy

az oktalanság miatt nem féltem a veszedel-

met? Oda van, ime, a bátorságom és már

esdeklek : ne haragudjék. Ne zzön el. Ismét

visszajövök. A pokol tüzén keresztül is és

ha miatta könyek patakjából tenger válnék

— visszajönnék*.

Ah! hiszen ez rült.

Igazán kicsinyéivé néztem rá. Ilyen

künnyü diadal! És ne utáljam a férfit? az

anyám szégyenét e léha had okozta ? szemeit

miattuk sirta el?

Ez dali, elkel
;
gyrse van, kinek
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szerelmet esküdt s egy életre tartó liívséget

;

ki eleped, elsorvad, kiaszik, mint a forrását

vesztett patak, ha elhagyja — és elhagyja.

A vére megrészegedett. S ez a fiatal, bnre
vágyó vér ersebb az egész életre szóló be-

csületnél. Jó vér derék vér — játszunk vele.

Feltette magában, hogy megszelidit. Királyi

szándék. Én is feltettem valamit.

A tornáczon álltunk. A szél apró fé-

nyes havat vert az arczunkhoz.

«Itt mindjárt meg akar szeliditeni ?» —
kérdeztem és fél tekintettel néztem rá. « Men-

jen. Nem akarom látni».

A kezemet nyújtottam és megragadta.

Akkor visszakaptam hirtelen.

«Gyrt visel az njjon s az sérti az én

ujjamat».

Ennyi volt az egész. Beléptem az ajtón

s betettem magam után.

No Szász Lotti, penészvirág szke haja-

dat felbontsd; kék szemeidet veresre sird

;

az elmul perczek mindenike kér egy rózsa-

szirmot arczodról : add oda. Ajakad felejtse

el a mosolygást, szived tanulja meg a kint.

Menyasszony köntösöd tépd szilánkká, myrtu-

sodat taposd meg s fátyolodat add oltártaka-

rónak.

Az anyád miatt igy hagyta ott apád az

én anyámat, mint a te mátkád most érettem

téged. így ver az isten. Nem siet, nem késik.

Minden megelevenedik elttem. Ah ! a

föld él, az id él. A szület perez elejébe lép

az elmnlandónak s eltakarja. De nem öli meg.

íme feltámadtak azok a napok, átmarták

magukat az esztendkön s ide jöttek elömbe.

Hallok.

A nagyapó szól: «Hol jártál ?» Szekerek

dörömbölnek az ntezán s a leveg tompa moz-

gással van tele. Szél dudol. Sivits! Fel a

havat az égboltig, hogy takarja el a csilla-

gokat. Csókák gyljetek, keringjetek s fed-

jétek el a világosságot.

Hadd legyen sötét, mert Bükki Pál had-

nagy, a Szász Lotti mátkája, tolvajléi)tekkel

járja az utczát az én ablakom alatt. De ha

neszteleuebbl suhanna, mint a hogy egy

csillag leesik az égrl, mégis meghallanám.

Azon este nem suttogott neked s nem
suttogtál neki.

S azután se.
*

«Te csak liallgass, apó. Te ne félts engem,

mert tudom én, mit csinálok. Az anyámhoz

jártam iskolába. Tegnap — igen na — a

kertben sétáltunk ketten, de nekem hideg van

ott. Neki nincs. Ma itt leszünk; a te széke-

det pedig beviszszük a másik szobába. Ma-

gunkra akarunk lenni*.

«De én nem akarom* — motyogta az apó.

«Akarom én. Te szólanái belé. Az szép

lenne*.

Magamra nttem fel. Megtanultam ural-

kodni.

«Mit gondolsz te! Hogy a Szász Lotti

vlegénye miatt majd kaczaghat valaki felet-

tem, mint az anyámon kaczagtak az apja

miatt? Bolondság! Semmi sem ismétldik.

Valami egyéb fog történni, apó. Csak te várj*.

A divánra dlve talált Bükki Pál. Hal-

lottam a lépteit, de nem mozdultam. Éppen

abban a szegletben sírt sokat az anyám.

«Vártam*, — szóltam hozzá hanyagul,

— «késn jött. Ki tartóztatta? Hozzon egy

széket, ide közel hozzám*.

Kezem után nyúlt. Sértdve néztem rá.

«Ne beszéljen. Az a mámoros hang nem

áll jól a férfinak. Mi szédítette meg ? A
húgomtól jön ? Azt tán nem is tudja, hogy

idestova rokonok leszünk. Ki a húgom ? Lotti.

Csak neki vezeték neve is van. Nekem nincs.

Mit keres ilyen egynevü leánynál ? A húgom

szép és lágy, mint a viasz. Én érdes va-

gyok, vad vagyok. Hiszen maga meg akar

szeliditeni. Kinek ugyan ?»

«Várt rám?* — súgta.

«Ne suttogjon. Egy vlegény — idegen

leánynak. Megengedem, hogy itt üljön. Tet-

szik nekem, hogy várják. Egyéb se tetszik.

De legyen okos, ne vétkezzék a húgom ellen.

Mutassa a gyrjét. Ne mutasa. Elejteném.

Igen nehéz nekem*.

(Folyt, köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Onsztáv. —

(Folyt.)

Ablakokból, rács mögül

Hullik a sok buza-szem.

A király széles kalapja

Maggal gyorsan telt leszen.

Sok ezer mag Jimenának

Keblére, s nyakára száll,
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De hogy onnét letisztítsa,

Fárad ám most a király!

Juero irigyen igy szól:

— A király is fültanuja —
«— Bár királynak lenni jó, most

Jobb szeretnék lenni ujja.

E tréfáért a király

Szép toll-bokrétát ad néki,

S hogy majd otthon megcsókolja.

Jó Jimenát rábeszéli.

A király folyton beszélget,

A szavakban serény.

De Jimena nem felel, mert

Aki hallgat az szerény.

Szét kell most oszolni ott

:

A királylyal, lagzira.

Az megy csak, kit meghívott.

XXIII.

Fényes mennyekz után.

Melyet Rodrigo s Jimena

Ünnepelt meg az udvarban

— Mint óhajtá a király —
Cid, hogy elzarándokoljon

Santiago apostolhoz,

(Mint ígérte a minap)

Engedélyt kér a királytól.

A királynak tetszik ez.

Megajándékozza Cidet,

S kéri, hogy siessen vissza

:

Nagy dolog vár honn reá.

Jimenájától búcsút vesz,

— Jó anyjánál hagyja t —
S kéri, hogy ügyeljen rája.

Mert eltte drága ám!

Húsz hidalgót visz az útra,

Kiséretképen, magával,

S alamizsnát szór útközben

Isten, s Mária nevében.

Utjának felére mint ér,

Bélpoklost pillanta meg.

Aki a mocsárba sülyedt

És kijönni nem tudott,

S hangosan kiálta onnét:

«— Istennek szerelméért,

Mentsetek ki, aki megment

Hive leszek holtomig*.

Rodrigo alig hogy hallja,

A lováról már leszáll,

Kiemeli a mocsárból

És nyergébe ülteti.|

S igy viszi a szállodába.

Hol együtt eszik vele,

S csak egy ágyat vettetett meg :

Mind a kett itt aludt.

Az id éjfél felé járt,

Don Rodrigo már aludt.

Amidn hideg lehelet

Érte vállát és a mellét.

Oly hideg volt a lehelet,

Hogy Rodrigo ébredett.

S bár ijedten ébredett fel,

A ragályost kérésé.

Nem találva öt az ágyban.

Hangosan kiáll: «Világot»

Hozzák rögtön: a ragályos

Eltnt már, nincsen sehol.

Cid az ágyba visszafekszik.

Aggódik töpreng magában,

Egy alak lép most eléje

— Hófehér lepel fedi —
S Cidet igy szólítja meg :

«— Rodrigo, alszol-e, vagy sem ?

A Cid válaszol : «Nem alszom !»

Ámde, ki ily fényt árasztott.

Mondd meg kérlek, hogy ki vagy?»

«— Én a szent Lázár vagyok,

S jöttem, hogy véled beszéljek

A ragályos én valék.

Akit ápolál imént,

Rodrigo, kedvel az ég.

És neked megengedé:

Mit harezban, avagy békében

Kezdesz, mind sikert arat,

S napról-napra n híred.

Félni és tisztelni fog

A keresztény és a mór.

Ellenségid, bár ersek.

Fel nem tártnak utadon.

Dics-halállal fogsz kimúlni,

Nem gyz soha senki le.

Gyztes csak te lész, mivel rád

Ég áldását küldi le».J

Szent Lázár azonnal eltnt.

Hogy beszédét végezé.

Cid ágyából most ki kél,

És térdre borulva le.

Hálát ád istennek és

A szz Máriának is,

S igy imádkozott, a mig

Rá nem virradott a nap.

És most San-Jagóba indul,

S véget ér zarándoklása,

Colahoraba megy innét.

Hogy a jó királyt ott lássa.
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Jól fogadja Cidet ez,

Jötte örömöt szerez.

S most Gonzálesre csap ám,

Es legyzi a csatán

!

XXIV.

Colahorra városáért

Nagy per patvar támadott,

León tartomány királya

(Els Ferdinánd neve)

S Ramiró király között.

Mindketten vitatják váltig,

Hogy övék az mind halálig.

S hogy a harezot elkerüljék,

Mindkett beegyezik.

Hogy csak két lovag küzdjön meg.

Egyet választ mindenik,

S melyiknek gyz a lovagja,

A vitás várost az kapja.

Fernand’ Rodrigot választja,

A dics Cidet, csak ezt.

És Ramiro a kipróbált.

Bátor Martin Gonzalezt.

Mindkett pánczél, sisakban.

Kész mindkett a csatára.

És a jelre most egymásra

Rontnak szörny vad rohamban.

Mindkett lándzsája széttört.

Mindkett haragra kél,

Vas sebezte mind a kettt,

Sebjök vérzik — hajh de mély!

Martin megszólitja Cidet,

S tesz ilyen forma beszédet:

«— Vakmerésedet, Rodrigo,

Büntetlenül nem hagyom.

Hogy velem mersz sikra szállni.

Meglakolsz ezért nagyon.

Ez a mez sírhelyed.

Mert ma itt marad fejed.

Nem térsz vissza Kastillába,

A bivárl si várba,

S nem látod Jimenát többé,

Aki csak nem rég lett nddé.

Pedig mondják; szereted,

S is téged szeretett*.

Martinnak e szavai

Don Rodrigot felboszantják,

S nagy haragra gyulva Cid

Ekkép válaszolt — mint mondják —
«— Martin, hogyha jó lovag vagy,

Megyjegyezd magadnak ám.

Ily szó férfihoz nem illik,

Kinek kard van oldalán.

Kard kezdette küzdelmünket,

Szinte’ a kard végzi be.

Még isten kezébe van,

Amirl henczegsz nekem,

S akit méltónak tart rája.

Azé lesz a gyzelem*.

Szólt és még nagyobb haraggal,

S mint villám csapott le rá.

Mély sebeket vágott rajta,

S nyergébl földre dobá.

Cid leugrik és levágja

Martinnak fejét pálossá;

Kardja véres, vér borítja.

Vértl tisztogatja, mossa.

Felemeli a kezét,

S meghajol mélyen a térde

S hálát ad jó istenének.

Hogy ily kegyet tett meg érte.

A királyhoz fordul aztán,

S kérdi — szóról-szóra ezt ám !
—

«— Lesz még dolgom? — Megteszem,

Ha királyomé leszen

A vár, melynek birtokáért,

Harcz támadt, és most onték vért*.

Válaszolnak a birák

:

«— Nem vár már több munka rád.

Mert hogy e csatádat vittad,

A jogot már jól kivittad,

Ramiró király kárára.

Ki igényt tartott a várra*.

Fernand’ átöleli Cidet,

S tiszteli mindenki t.

Szereti királya, s minden

Magasztalja a dicst.

XXV.

Fel fegyverre, fel fegyverre

!

Harsan a kürt, szól a dob.

Háborút és vészt jelent

Az ijeszt harczi zaj.

Cid sürgeti emberit.

Valamennyi sorba áll.

Cidhez Jimena Gomez

Csöndesen könyezve szól

:

Lelhemnek Tcirálya. e föld fejedelme,

Mértliagysz engem elésmerre fordulsz, merre?

Aki Mars vagy harezba’ tüzbe,

Apoll a királyi várban.

Hol a nket úgy ölöd.

Mint a vad mórt a csatán.

Porba hullnak mind eltted,

És térdökre leborulnak,
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Mór királyok, s a keresztény

í^ejedelraek lányai.

Lrllcemnek királya, e föld fejedelme.

Mert hagysz engem el ésmerre fordulsz, merre ?

A disz öltönyöket immár

Fényes pánczél váltja fel,

S puha londoni kelméket

Milánói sodronying,

A czipöket vaslemez.

Illatos keztyiit vaskeztyü.

S mi szivünket és lelkünket

Adjuk zálogba, cserébe.

Lelkemnek királya stb.

Jó Cid hallva bús panaszát

Szeretett és h nejének.

Némán el nem nézheti

:

Vigasztalni kezdi öt.

«— Szárítsd könyeidet, úrnm.

Csendesülj, mig visszatérek».

Ez övéit nézi-nézi,

S e szavakba’ tör ki kinja

:

Lelkemnek királya stb.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monnieriöl.

(Folyt.)

XIII.

A Tcirándulás.

Reggelre kelve mindig elégedett az em-

ber, ha egészséges, kivévén, ha közbe valami

váratlan történt. Dániel is nyugodt fvel

ébredt fel s azt gondolta magában, hogy végre

is az az album-vers nem áll meg nyilatko-

zatnak. Nem egyéb az az utolsó században

divatos madrigálnál. E megnyugtató okos-

kodás után a jegyz nem tartott többé hara-

got a tronbadourra. Szívélyesen kezet nyújtva

neki, Így szólott hozzá :

— Nekünk van egy öreg honneunk, a

ki azt hiszi, hogy minden szabad neki, mert

hogy nmet születésétl dajkálta. Tudom,

rosszul fogadta önt, de mit sem kell adni az

ilyen szószátyárkodásra. Remélem, nem ne-

heztel azért ránk.

Guy örömtl sugárzó arczczal kelt fel s

megszorítva Dániel kezét válaszolá;

— Magam is azt hiszem, hogy csak félre-

értés volt. Menjünk nagysága üdvözlésére.

— Reggel négy órakor? Egy kissé ko-

rán lenne. Ha visszatérünk a hegyrl, nála

fog ön ebédelni.

A két utitárs megindult. Egy fél óra

múlva oly meredek hegygerincz eltt állot-

tak, melytl egy kecske is megijedt volna.

— Arra fogunk felmenni, — mondá

Dániel.

Guy nem tett ellenvetést. Jó fin volt.

Hagyta magát vezettetni. Egy falu elején,

balra, befordultak egy fasorba, mely korcs-

mához szolgált.

— Itt szoktak reggelizni, — mondá

Dániel.

Guy megivott egy nagy szilke tejeská-

vét és a tetejébe öntött egy palaczk fehér

I

bort, mely egy kissé megzavarta a fejét.

Szeretett volna itt maradni és a gyepen

végignyujtózkodni, de nem igy gondolta ezt

Dániel.

A korcsmán túl kezddött a kapaszko-

dás. Gyalog ösvény kúszott a patak hosszá-

ban, mely mintha megörült volna az öröm-

tl, nyargalt tánczolva a saját habjában.

Aztán balra fordultak, hol egy szép feny-

erd, mintha páros tánczra kelt volna a tisz-

tás közepén.

— Álljunk meg itt, — mondá Guy —
a ki a múzsák leheletét érzé arczán.

De Dániel csupán három percznyi pi-

hent engedett. A troubadour, a ki eddig

még nem mászott meg egyebet, mint a Már-

tírok utczáját s a Montmartre dombot, min-

den lépés után megállott s nagy lélegzeteket

vett. A jegyz, a ki száz lábbal magasabban

járt eltte, lassú, egyenl és biztos léptek-

kel, minden pillanatban visszafordult rárá-

kiáltva :

— Gy te, csendes!

Guy mindannyiszor ismét neki eredt.

Azonban egy óra múlva egyszerre egész hosz-

szában végig terült a sík tetn. Kezét, lábát

szétvetve, oly mély álomba merült, hogy

ágyúval sem lehetett volna fölébreszteni. Dá-

niel várt öt perczig. Ekkor oly ervel rázta

meg a karjait, hogy hirtelen felült.

— Nos? ki az? mi az? hol vagyok?
— düunyögé.

Aztán ismét visszahanyatlott, kijelentve,

de harag nélkül, hogy ott akar maradni az

utolsó Ítélet napjáig.
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Szerencsére nehány lépésnyire egy fo-

gadó látszott. Ha ugyan ;.nnak lehetett ne-

vezni. De mikor az embernek jó étvágya

van s valamennyi foga is ép, mindent meg-

emészt, még a keményre fzött lágytojást, a

lapuból készült kotelettet, de még a meg-

eczetesedett bort is, mely egyszersmind csak-

ugyan eczetül is szolgált. így megersödve,

Guy képes volt lefelé ereszkedni. Kevésbé

göröngyös volt az út. Csak azt sajnálta,

hogy fénymázos czipöinek, melyeket a Mont-

martre utczában szokott hordani, papirból

volt a talpa.

Még háromszáz méternyire voltak a sík-

tól. A troubadour lábai inogtak, térdei be-

becsuklottak. Végre leértek. Már csak vagy

egy jó órányira voltak a várostól. De most

leült egy köre és igy szólott Dánielhez a

megadás legszelídebb hangján

:

— Kedves barátom, keressen a szá-

momra kocsit, vagy öljön meg.

Dániel talált a közeli faluban egy kis

omnibuszt s egy pityókos kocsist, a ki csak

azon föltétellel akart útnak indulni, ha mind

a hat helyet megfizetik. Dániel megfizette

mind a hat helyet. A kocsis még várt egy

negyed óráig. Remélte, hogy akad valaki a

bakra is. Akadt is kett. Az egyik olyan

megtermett volt, fölért négygyei. Minden

teketória nélkül beült a kocsiba a meg-

fizetett helyre. így teljes lévén a rakomány,

a kocsis megvagdalta a lovát. Az állat ele-

intén makacskodott, de aztán csak engedett

az erhatalomnak. A rozzant járm megin-

dult. Olyanokat zökkent, hogy a bakon ül
utas alig birta magát fönt megtartani, de

azért Guy csak Tramont kövezetén ébredt fel.

— Es most, — mondá neki Dániel —
ha úgy tetszik, menjünk a nmhöz ebé-

delni . . .

Guy nagy szemeket meresztett s mintlia

hajlandó lett volna. De a papir czipö-talpak

nem állották tovább. Elvitette hát magát a

fogadóba s ruhástól az ágyra hanyatlott. A
jegyz diadalmaskodott. Megtalálta a mód-

ját: hogyan kell lehteni a troubadourt. Al-

kalmazta nála az általános gyógyszert: ki-

fárasztani a szolgahadat. Csakhogy, mikor

elbeszélte a kalandot Renének, neje nem ne-

vetett rajta, ellenkezleg, mintha neheztelt

volna s visszavonult szobájába.

Dániel egyedül maradva a szalonban,

felnyitotta az albumot. A Guy versei nem

voltak ott. Az a lap ki volt szakítva. Ki-

szakítva, miért? Méltatlankodásában szakí-

totta ki neje? Hát haragszanak a nk az

ilyen édes epedésért ? Mindnyájan szeretnek

a tzzel játszani, mindnyájan szívesen imád-

tatják magukat. Ki mondta neked, szeren-

csétlen, hogy nem rejtette el ezt a lapot a

;

profán szemek elöl, megrzend örökre szi-

vének édes emlékei között ?

Másnap Dániel meglátogatta Mignont, a

ki még mindig betegnek mondotta magát.

I

Mikor a szicziliai szalonjába lépett, két ft

vett észre az ablakmélyedésben, közel egy-

' máshoz, mintha titkos dolgokról beszélné-

nek. A zajra a két f megfordult s a tár-

salgás hirtelen, nagyon különös mozdulattal

félbeszakadt. René izgatott volt. Ujját ajká-

hoz emelte. Guy zavarodottan nehány szót

hebegett Dánielhez.

Miért látszott Guy olyan zavarodott-

nak? Miért René olyan idegesnek? Miért

beszélgettek olyan halkan az ablakmélye-

désben ? Fleg, miért emelte René az ujját

ajkához ? Miért .... Miért ? . . . . Pokolba

azzal a szóval, mely annyi zavart csinál

ezen a planétán és melyre soha sem tud az

ember válaszolni! E nélkül a miért nélkül,

mely kiforgatja magából az észt és szivet,

nem volnának sem kiváncsiak, sem fecsegk,

sem nyugtalanok, sem féltékenyek, sem két-

kedk, sem istentagadók. — Milyen boldog

lenne az "egész világ! . . .

XIV.

A nagybácsi véleménye.

A féltékenység ostobává teszi az embert.

Dánielnek egy okos szó nem jött a nyel-

vére. Oly nyugodtan kérdezé, mintha mit

sem vett volna észre

:

— Hogy van Mongibelné asszony ?

— Jól; — feleié René. — Nem akar

vele szólani?

— Vissza kell sietnem az irodába.

Erre rövid, hideg üdvözlet következett

és Dániel magára hagyta nejét Guyvel. A
lépcsn lefelé haladva, iparkodott önmagával

elhitetni, hogy nagyon meg v^an elégedve

azzal, a mit tett.

« Láthatták, hogy neheztelek, ha nem

vakok. S ha szivük van, felhagynak e ko-

médiával, a mi annyira fáj nekem. »

Azonban a hidra érve egyszerre meg

változott.
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«Neui helyesen cselekedtem, hogy úgy

bántam velk. Tettetnem kellett volna ma-

gamat. Ezentúl majd résen lesznek. Magad

figyelmeztetted ket, nagy mihaszna !»

Megállott egy lámpa alatt.

« Figyelmessé tetted s magukra hagytad

ket!*

E gondolattól fizetve, olyan nagy lép-

tekkel eredt neki, hogy a járókelk meg-

állották s utána néztek. A gzhajó megérke-

zésekor rendesen vannak emberek a kiköt-

ben. A kiszállás mindig érdekes. Látunk uj

arczokat s megismerünk egy-egy vidéki em-

bert. Aztán a szokás!

« Magukra hagyod ket, gondolá Dániel,

6 ók kinevetnek!*

Gépiesen visszafordult s pár perez múlva

a Mignon ajtaja eltt állott.

« Fogadjunk, hogy még együtt vannak*.

Négy lépcst mérve sietett fel az eme-

letre; a csengetyfihuzó a kezében maradt.

— Nagyságod itt felejtett talán vala-

mit? — kérdé a capere.

— Igen, az esernymet.

Nem igen lehetett elhinni. Július volt s

a légsulymérö 770 millimétert mutatott. A
capere csodálkozva ugyan, de nem kevésbé

keresni kezdte az esernyt. Keresés közben

megkérdezte Dániel, itt van-e még René?
— Nem, uram

;
ö nagysága eltávozott

du Chesne urral.

«Hova mehettek ?» Dániel rohant üaza,

R né még nem érkezett meg. Dániel meg-

csalatva érezvén magát, hangos zokogásban

tört ki. Gertrud fejét ve:ztve, Ducommune
nagybácsiért futott. A jegyz lélekszakadva

rontott a szobába.

— Nos, mi az isten csodája történt ve-

led? — kérdé unokaöcscsét. — Facsaró viz

vagy és vaczog a fogad a hidegtl. Elment

a feleséged ? Se baj ! majd gondodat vise-

lem én

!

Aztán levetkztette saját kezével s atyai

gyöngédséggel ágyba fektette.

— Szegény fiú, — mondá, megtrölvén

homlokát — nem hagylak meghalni. Mit csi-

nálnék nélküled ?

Dániel lassankint magához tért. Úgy
meghatotta a nagybácsi aggódó szorgosko-

dása.

— Köszönöm. Te olyan jó vagy. Már
jobban érzem magamat. Térj vissza az iro-

dába.

— Az én feleim várhatnak ... a tieid

is. Eljövet, sebtében oda szóltam nekik, le-

gyenek kis türelemmel, hivatalos teendkkel

vagy másfelé elfoglalva. Arra mindig gon-

dom van, hogy azt higyjék, hogy te nagyon

el vagy foglalva. Minél tovább várakoztatjuk

ket, annál jobban várnak. Minél többször

elküldjük, annál inkább visszajönnek. Hol fáj ?

— Sehol. Biztosítalak, sehol.

— Hát miért nincs honn a feleséged?

Miért mondtad nekem az imént, «te oly jó

vagy?* Hát van valakid, a ki nem jó?

Rajta, beszélj hát.

Dánielt annyira ellágyitotta a felindulás

és annyira meghatotta a nagybácsi jósága,

hogy végül mindent meggyónt neki. A mint

beszélt, Ducommun mester mind nyugod-

tabb lett.

— Hogyan? hát ez az egész? Hogy
megijesztettél ! . . . Ezért ugyan érdemes volt

engem kizavarni az irodából. Hogyan türel-

metlenkednek most az én feleim. Megrövidí-

tesz egy jó órával, talán ezer frankkal és

ugyan miért? Mivelhogy a nd, de még errl

sem vagy biztos, sétálni ment egy utczai

énekessel. Eh ! lelkemre, ez a te hibád. Ele-

get mondtam neked, ne nsülj. Csak a ntlen

emberek megingathatlanok, csak k tudnak

meggazdagodni. Példa rá: a papok. De mi-

helyt egy n megmelegszik nálunk, kész a

gond, a gyanakodás, a zavar. Még az olyan

értelmes ember is, mint te, kedves öcsém,

olyan ostoba lesz, akár egy regényhös. Az

ember odahagyja ügyeit, htlen lesz köteles-

ségeihez, hogy a falba verje a fejét. Ilyen-

kor mindenre képes; még arra is, hogy le-

fekszik és 'nyitva hagyja a pénztárát. Nem
kellett volna megnsülnöd, édesem ! Ducom-

mun nagybácsi váltig ismételgette ezt neked.

Igen ám, hanem hát Ducommun nagybácsi

otromba, érzéketlen fatuskó szívügyekben.

Végre -is a bor ki van töltve, meg kell azt

inni. Hanem, az ördögbe is, ne csinálj hozzá

olyan savanyu képet. A ti regényeitek mind

ilyen tragikus véget érnek. Az én nagy-

anyám idejében nevettek az ilyenen. Ha tud-

ták, nem sokat tördtek vele
;
ha pedig nem

tudták, hát annál jobb volt. Ne csinálj már
olyan kétségbeesett arezot és kelj fel gyor-

san. Négy óra. A felek dühösek lesznek és

van okuk rá!

— De végre is, — mondá Dániel fel-

ülve, — hiszed te, hogy René . . .
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~ Mégis René? Lássuk csak, barátom,

tisztázzuk a kérdést. Vagy megcsal, vagy
nem. Ha megcsal : elválás . . .

Dániel visszahanyatlott a vánkosra.
— ... Ha pedig nem csal meg, a mi

valószinii, — a ki a kisértettl fél, minde-
nütt látja, — mit vethetsz a szemére? Az
idt tölti egy ntlen emberrel, a kinek semmi
dolga. En ugyan nem sokat tartok a nk
erényérl. Elég egy évi jegyzösködés, hogy
erre az épületes meggyzdésre jusson az

ember. De végre is még ez ideig, a te nd,
kit én nem szeretek, a mint te is jól tudod,

relatíve nagyon ártatlannak tetszett. Abban,
a mit eddig tett, én nem látok házasságtörést.

Dániel könnyebben lélegzett. Ducommun,
háj feje daczára, fején találta a szöget.

— Mit is cselekedett? — folytatá a
jegyz, addig akarván verni a vasat, inig

meleg. — Egy kis reklám a troubadour ja-

vára? Nem teszünk-e mi hasonlót, ha egy
darab földet el akarunk adni ? Nd verset

kivánt tle? Nagy csoda! Az után minden
n vágyik. Egy n, védenczem, tlem is ki-

vánt a múlt tavaszon
;
tlem, verset ! A vers

megérkezett s nd kiszakította az albumból,

kétségkívül, hogy te ne olvasd. És igen böl-

csen cselekedett. Ha te elbb olvastad, mint

ö, az a te bajod. Mit tett még azon kivül?

Suttogott vele a bárónénál, lement vele az

utczára. Mieltt bnnel vádoljuk, tudnunk
kellene ; mit mondott neki és hol váltak el ?

Te mit sem tudsz. Aztán neked, a te korod-
ban, még nincs jogod ájulásba esni. Most
pedig menj feleidhez s mondd nekik, hogy
fontos ügy tartott távol.

Dániel mozdulatlan maradt.

— Olló, te már untatni kezdesz, - ki-

áltá Ducommun nagybácsi. Vér futotta el a

szemét. — Ha már olyan nagyon a szived-

hez van forrva ez a dolog, legalább légy

íéríi, az ördögbe is s beszélj vele, mint fér-

fihez illik.

— Magyarázatot Renétöl . . .

- Óvakodjál attól! Nincsenek bizonyi-

tékaid. A kinek nincsenek bizonyitékai, ne
szóljon semmit az asszonynak. Tagadnak
mindent vagy sirnak. A siró n mindig csá-

bitó. Ha pedig ártatlanok : akkor felbszül-

nek s megboszulják magukat. Miért marad-
janak okosak, mikor csak úgy gyanusitják

ket. Ez az okoskodásuk. Majd egészen

megbomlanak. Ezt én mondom neked.

— Kivel beszéljek hát, mint férfihez

illik ?

— Istenem, du Chesne-nel ! A te he-

lyedben fölkeresném s azt mondanám neki;

«Kedves uram! Önnek nincs egy sousja sem.

Ön Tramontba jött pénzt szerezni; én nem
görditettem ön elé akadályt. St ellenkez-

leg, szaporítani iparkodtam az ön bevételét,

mert én jó fiú vagyok. Most meg van tömve

az erszénye : nincs többé dolga Tramontban.

Távozzék. Vagy ha épen olyan nagyon tet-

szik önnek a vidék és a rendrség megtri,

ám maradjon, sétálgasson a tó partján, járjon

a szicziliaihoz s a tanácsosáéhoz, ehez semmi

közöm, ez az ön dolga; de én ur vagyok a

magam házában s megtiltom, hogy házamba

betegye a lábát. Mondám*.
— Igazad van. így fogok cselekedni.

— Én meg elbocsátom a feleidet.

Ducommun nagybácsi lement az irodába.

Kimentette unokaöcscsét valami fontos ügy-

ben való elfoglaltságával. Nagy hangsúlyt

helyezett a melléknévre, mintha legalább is

egy milliót rejtene magában.

Dániel csakhamar ott volt a Princes

vendégfogadóban. A kapus tudtára adta, hogy

du Chesne összecsomagolta a málháját és ki-

fizette számláját; aztán kocsin a vasútállo-

másra vitette magát.

— Nem jön vissza?

— Semmit sem mondott; hanem három

levelet hagyott hátra, hogy dobjuk be a

postaszekrénybe . . . Hova is tettem csak?

... Itt vannak.

Dániel a nélkül hogy lehajlott volna,

tudta olvasni a czimeket: «Forest Dániel

urnák, Forestné asszonynak, Mongibel báró-

nénak*.

— Kett nekem szól, — mondá a ka-

pusnak. — Átvehetem?

— Nem tudom. Meg kell kérdeznem a

fnökömet.

A titkár nem tudott mit válaszolni. El-
hivták a fogadóst. Komoly, méltóságos, ter-

metes férfiút. Megkérte Dánielt, hogy fáradjon

fel a szobájába.

— A dolog komoly, nagyon komoly, —
nyilatkozék a fogadós. — Távol legyen t-

lem, hogy az ön személyazonosságában kétel-

kedjem és az ön szándékának tisztességes

voltában. De hát itt két levél van ugyan-

azon Írással
;

az egyik Forest Dánielhez, a

másik Forestné asszonyhoz czimezve. Kézzel
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fogható tehát, hogy a vendégnek határozott

szándéka volt külön az asszonynak s külön

az urnák Írni.

Dániel zsebkendjét morzsolta a zsebében.

— A postán — folytatá a derék férfin

— nem adnák ki uraságodnak a neje levelét.

Én sem lehetek kevésbé szigorú, mint a köz-

igazgatás. A lezárt borítékon ez áll ; «Fo-

restné asszonynak*. Ön — nemde — nem

Forestné asszony ? Ha itt az állana ; « ur-

nák*, talán habozhatnám, de itt az áll; «asz-

szonynak* . . .

Dániel hátat fordított a fogadósnak és

haza ment. Guy elutazása megnyugtatta, de

a két levél ? . . . Ebéd alatt nagy kedve lett

volna megkérdezni Kénét, mit csinált két

órától ötig; de mit ért volna vele? Ha hibás,

száz mentséget is elhozhatott volna
;
ha

pedig ártatlan, tolakodónak találta volna a

kérdést. Szenvednek látszott s furcsa kedv-

ben volt. A Gertrud által odakinált étkeket

mind érintetlenül hagyta, csupán tojást evett,

de abból aztán egy tuczatot. Aztán könyek-

ben tört ki. Már tudomása volna a Guy el-

utazásáról ?

— Mi baja önnek, asszonyom? — kérdé

férje gyöngéd hangon.

— Hagyjon békében! hagyjon békében!

— kiáltá ideges kézmozdulattal, mit ép úgy
lehetett haragnak, mint lelkiismeret-furdalás-

nak venni.

Aztán egyszerre átkarolta a Dániel nya-

kát. Dániel karjaiba fogta s bocsánatot kért

tle :

— Ne tördjék vele. Nehány nap óta

nem tudom, mi bajom. Vannak pillanatok,

mikor azt hiszem, örült vagyok. Ne búsuljon

e miatt. Most olyan jól érzem magamat.

A két levél csak másnap érkezett meg.

A Dánielhez czimezett csupán egy névjegy-

bl állott e pár szóval : « Kénytelen lévén

rögtön elutazni p. p. c.»

— De hát a másik
;
a másik ?

!

(Folyt, köv.)

A FEKETE GYÉMÁNTOK.
(Dráma 5 felvonásban. Irta : Jókai Mór. Elcíször ada

tott a nemzeti szinpadon, 1885. okt. 9-én)

Az Arany ember sikere fölbátoritotta

Jókait, hogy folytassa regényeinek szinre

alkalmazását. Jól teszi. De a széptani és

dramaturgiai vitákat szükségtelen volt ki-

hívnia azáltal, hogy ily módon átalakított

müveit drámáknak kereszteli. .Sokkal egy-

szerbb, mert az igazságnak megfelelbb lett

volna megmaradnia a « szinre alkalmazott re-

gény* elnevezése mellett. S nem hisszük,

hogy ezen az elnevezésen akár a nemzeti

szinliáz drámabirálói, akár a hírlapok kriti-

kusai, vagy az egész közönség jobban fönn-

akadhattak volna, mint azon, hogy drámá-

nak mondatik oly mü, a mely nem dráma.

De, a mit Jókai meg nem tett, megtesszük

mi, és nem mint drámát, hanem csak mint

szinre alkalmazott regényt tekintjük a Fe-

kete gyémántokat.

S elismerjük, hogy bármily gyarló is a

fagon, de a gyémánt nem hamis. Van fénye,

ragyogása. Tudjuk, hogy kritikának és kö-

zönségnek legyzhetetlen szenvedélye a pál-

czatörés. És itt is, az els benyomások indu-

lata pálczatörési hajlam. Ámde az a pálcza,

melyet a Fekete gyémántok felett hirtelen s

könnyedén eltörni akainak, nem száraz bot,

hanem a költészet nedveivel van tele. Hajlik,

de nem törik. S az eset elreláthatólag me-

gint az lesz, hogy a darabot szapulni fogják,

de a darab állandóan tartani fogja magát, s

kasszadarab lesz, mint az Arany ember. Mert

a hiányok ebben sem nagyobbak, mint az

.Arany emberben, — és az elnyök és költi

szépségek ebben sem kevesebbek. Mindkett

a Jókai külön költöi világa. A képzelet-

nek szines vagy nagyitó üvegén keresztül

tükrözd élet, melybl nem hiányzanak a

lélektani igazságok, a bölcsészeti absztrak-

cziók, de melynek küls formái legtöbbször

allegórikusak. Képzelet játékai képzeletek

által. Nem csupán azon egyeseknek tetteit s

jellemeit akarva mutatni, a kik a szinen föl-

lépnek : liánéin mindazon sokakét, a kik ha-

sonló szenvedélyek, érdekek, érzések vagy

helyzetek kombináczióiba kerülnek. S Jókai

mintegy külön választja és külön világnak

tekinti a sorsot és az embert. Jókainál a

sors sokkal gondolkozóbb és szisztematiku-

sabb, mint az ember. Az emberei csak ér-

zésekbl állanak s helyettük a sors gondol-

kozik. így a fatalizmus egyik Íróban sem éri

el azt a magaslatot, mint Jókaiban. Innen

költészetének végtelen pompája, de egyszers-

mind miszticzizmusa, melylyel nem tud meg-

maradni a rideg valóságnak fotográfus m-
helyében. Innen van, hogy költészete akár a
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színpadon, akár könyveiben, oly sok embert

elragad, és oly keveset g-yöz meg. Mert ki

az, a ki nieggyözöleg tudna bevilágítani, bár-

mily fényes legyen is szövétneke, a soisnak

rejtélyeibe ? Hány embert keresztül lnek

golyóval, és megél; hány ember lesz szédít

gyorsasággal milliomos? De az emberek mind

ezeknek magyarázatait orvosoktól és pénz-

ismerktl kérik, s nem a sorstól. Zola meg-

magyarázza az ilyen jelenségeket, mint az

orvos és mint a bankár. S ezért gyz meg

mindenkit, de nem ragad el senkit. Jókai, a

ki szintén ilyen jelenségekkel foglalkozik,

magyarázatért a sorshoz fordul: ezért gyz
meg kevés embert, de sokakat elragad. S

teszi ezt oly költészettel, a mi ellen hiába

kapálódznak a széptan bürokratái. Ük a spi-

ritmszba békát tesznek és úgy prepai ál ák

;

Jókai pedig meggyujtja spirituszát, s lángol

és világit.

A Fekete gyémántokban a milliókkal

dobálódzó szédelgés világa, mely vásárt csinál

férfibecsületbl, asszony erényébl, mely nem

ismer más czélt, más hatalmat, mint a pénzt,

van uralkodó hátterül fölállítva, a dolgok s

emberek magyarázatául. Ezzel a hatalommal

van szembe téve két alak, egyik férfi, a má
sik n. Berend Iván és Dirniák Éva — op-

poziczió gyanánt. A harcz olyan, mint a hu-

nok harcza. Kisebb része az, a mit a küzd
felek a földön elvégeztek, mint az, a mit a

légben folytatnak. A néz mindig csak az

egymással küzd tényezknek egyes tablóit

látja, s ebbl Ítéli meg a harcz változatait s

végeredményeit. A pénz hatalma, összes ap-

parátusával megrohanja Berend Ivánt s Dir-

mák Évát, hogy amazt tönkre tegye, emezt

megbecstelenitse. S ezeknek nincs más fegy-

verük, mint a szeretet és a jóság. S végül,

a kisértéseknek és válságoknak egész szöve-

vényén átgázolva, de önmagukat soha meg
nem tagadva, k lesznek a gyztesek. Ámbár

gyzelmük csak negatív. Mert nem tudták

tönkre tenni a rosszat, hanem csak önma-

gukban tudták megmenteni a jót. így az op-

timizmus is érvényesül és a pesszimizmus

sem jut tönkre. S a világ tovább megy.

Berend Iván egy köszéntárna tulajdonosa

és mvelje. 0 maga az igazgató, levelez,

pénztárnok és bányamérnök. Ezért boldogul

s van tiszta jövedelme. Komoly, okos, bátor

ember és nemes önzetlenségére büszke. Az

emberi gyarlóságokat legyzte önmagában, s

minden elítélet és elfogultság távol áll szi-

vétl. Bányamunkásai közt van egy szenet-

hordó leány, Dirmák Éva, a ki két tulaj-

donsága által tnik fel mindenkinek. Egyik

az, hogy szépen énekel, a másik, hogy na-

gyon szép. Egyszer paraszt leány, sok ter-

mészetes észszel megáldva, és egy oly gyer-

mekded jó szívvel, mely nemcsak hogy nem
romlott, de el sem is rontható. Ez a leány

mátkája Szaífrán Péter bányamunkásnak, a

kit emberevönek neveznek, mert egyszer a

tengeren, hajótörés alkalmával levágott gyer-

mek húsából evett. Azóta ez a megevett em-

berhús folyton bántja, s csak a pálinka má-

morával enyhítheti kínjait. Ha pedig gyer-

meket lát, legyzhetlen düh fogja el s nem

tudja nézni. Máskülönben derék munkás és

nagy erej. S mátkája Dirmák Évának, a

szép hangú szép leánynak, a kibe Iván is

szerelmes. Egy heti bér kifizetése alkalmával

Iván több pénzt akar adni Évának, mint a

rendes bére, mert van Évának egy sánta kis

öcscse, a ki azért lett sánta, mert a mos-

toha anyja két éves korában ledobta az ágy-

ról, és a kit Éva épen mert nyomorék, ki-

mondhatatlanul szeret és kevés bérébl tart;

— de Éva a többletet nem fogadja el, mert

úgymond, ha elfogadná, mindenki azt hinné,

hogy ö a bányatulajdonos szeretje. Ivánt

annyira meglepi ez a nyíltság, hogy fele-

ségül kéri Évát, de Éva visszautasítja, mert

neki már van mátkája, a kivel gyrt is

váltott. — Nemsokára jön is mátkája része-

gen, meglátja Éva nyomorék öcscsét, föllázad

benne a düh. Meg akarja verni a kis nyo-

morékot (kinek neve Kuntyorka) és mivel

Éva védi, tehát Évát üti. Éva, a ki eltri,

ha öt bántják, kijelenti Péternek, hogy min-

dennek vége szakad köztük, ha Kuntyorkát

még tovább is bántani akarja, — de Péter

nem fékezhet. E zajban és verekedésben

tnik föl Éva Kaulman Félixnek, a ki egy

nagy pénzcsoport faiseui je, és azért van ott,

hogy Ivántl a bányát megvegye egy nagy

részvénytársulat számára. Kaulmannak fel-

tnik a leány s eszébe jut, hogy ez volt az,

a kit ö oly szépen énekelni hallott. Frivol

és czinikus leleményességével, a min a szé-

delgké, röíftön beilleszti a maga börzespe-

kuláczióinak keretébe Évát, és azonnal meg

is valósítja spekuláczióját. A dühöng Péter

eltt orvosnak adja ki magát, s czélzatosan

kérdi tle, hogy a katonakötelezettségét tel-
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jesitette e már? mire a munkás megijedve

elfut, mert nem akar katona lenni. így Kaul-

man Évát és Kuntyorkát megmenti, s nyom-

ban nül is kéri Évát, Ígérve, hogy a kis

nyomorékot is talpra fogja állitahi. Évából

pedig világhirü énekesnt fog nevelni. Évát

megszéditi ezzel a beszéddel és nül megy
j

Kaulmanhoz. Egy máltai lovag, a ki papként

szerepel, végzé hamisan az esketést, mely

után Kaulman megszökteti Évát. Czélja pedig

nem az, hogy ö legyen az Éva férje, hanem

hogy Salista herczegnek, a börzefejedelem-

nek, szeretül kínálja, és a herczeget e vi-

szonynál fogva tartsa hatalmában. Éva tehát

férjhez ment, de nem lett asszony. Mikor

Iván megtudja Éva szökését, keservesen fel-

jajdul, hogy ime e n az ö nemes szerelmét

visszautasította és egy szédelgvel megszö-

kött! . . .

S ezzel megindul a színpadon a — re-

gény. Mert mindaz, a mi késbb szemlélhe-

tövé válik, bár dialogokban van eladva, ép

úgy regény marad, mint azeltt volt. A sors

és a véletlenség küzd az emberek helyett: s

az emberek csak a sors által létrehozott té-

nyeket akczeptálják. Kaulman spekulácziója

eleinte egészen helyes irányban indul. Min-

den úgy megy, mint képzelte. Salista her-

czeg beleszeret Évába, (a ki már akkor Eve-

lina) s színpadra képezteti
;
Kaulman pedig

feltétlen befolyást gyakorol rá, nagyszer

alapításaiban. Berend Iván maga nem adta

el a maga bányáját a Frigyszekrény nev
bankcsoportnak, de ez megvette a vele szom-

szédos bondavári bányát, (melynek kutatá.>i

s mvelési jogáról Iván, a bondavári grófnk
|

javára önként lemondott) s versenyével Ivánt

szorítja s tönkrejutással fenyegeti. Ennek az

uj alapításnak örömünnepén találkozik Iván

Évával, a ki már akkor nagyúri dáma s itt

jósolja meg Évának, hogy valamennyien me-

zítláb fognak még visszafutni abból a liazug

fénybl oda, a honnan kiindultak. Evelina

akkor e jóslatra semmi súlyt nem fektet és

késbb csakugyan színészn lesz és Salista

herczeg a protektor. Evelina öltözjébe jár

s szerepét együtt játszsza vele; és mig sze-

repét játssza, azalatt csábítani akarja, eleinte

.szép módjával, késbb ervel. De Evelina

minden csábításnak ellentáll, mert Kaulman

nejének hiszi magát s h akar maradni fér-

jéhez. A herczeg unni kezdi a dolgot s ulti-

méra játszik. Pénzügyileg kézre keríti Kaul-
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mant s nyakára teszi a kést; s ugyanakkor

Evelinát a színpadon klakja által kifütyöl-

teti. Most már férj, jó barát, színtársulat,

mind könyörögve és parancsolva járulnak

Évához, hogy legyen a herczeg szeretje és

mentse meg ket
;
de Éva nem képes erre

;

mikor megtudja, hogy nem Kaulman neje,

hanem csak Dirmák Éva, leszórja gyémánt-

jait, mezítláb fut vissza a kszénbányába,

úgy, amint Iván megjövendölte. Itt Iván újra

meglátja, karjaiba ragadja s újra kérdi : sze-

reti ? Éva elalélva feleli : «Ha most meg nem

halok, szeretni fogom örökre*.

Ez nagy vonásokban a regénydráma

meséje. Ehhez fzdnek a kiegészít epizó-

dok. Bondaváry Angéla szerelme Iván iránt,

melyet csak halála után vall be Ivánnak. A
bondavári bányatársulat bukása, melyet Szaf-

frán Péter okoz, fölgyujtván a kszénbányát

s fölgyujtván ezzel együtt a részvények kur-

zusát.

Berend Iván, habár a versenybánya égése

csak az javára szolgál, mégis, a saját ér-

dekeit megtagadva, a saját találmányával

eloltja a bányatiizet, és sok ember életét

megmenti. Ugyanakkor, tudtán kívül, oly

szerencsés börze-spekuláczióba ereszkedik,

melyben egy kerek milliót nyer, melyet maga
Salista herczeg fizet ki neki. Ezek az epi-

zódok, melyek a színpadon a látványossá-

gokra, s az élénk és mozgalmas jelenetekre

nyújtanak alkalmat, s emelik a költi kvod-

libetnek színpadi hatását.

Hatás dolgában az egyes szerepek, épen

azért, mert csupán csak regényesen vannak

odaállítva, és nem. egyszersmind drámailag

kidolgozva, nem igen hálásak. Annál na-

gyobb érdemük színészeinknek, hogy mégis

szinpadilag is érdekes alakokat tudtak te-

remteni azokból.

A siker oroszlánrésze azonban P. Már-

kus Emíliát illeti, a ki Noéminak méltó pen-

dantjét alkotta meg Evelinában. A nagy

hézagokat, melyek e szerep egyes részei közt

vannak, az ellentétet a szenet talicskázó

leány és a késbbi nagyvilági hölgy és m-
vészn közt P. Márkus Emília valóban ritka

szerencsével hidalta át, s a különböz hely-

zetek modorát, lélek-állapotait mvészi élet-

hséggel ábrázolta, a nélkül (a mi pedig a

legnehezebb volt,) hogy a jellem alapvonását

a természetes szilajságot föláldozta volna.

Az egész színpadi regényben maga P. Már-
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kus Emília végzett drámai munkát
;

s követ-

kezetesen fejlesztett s dolgozott ki egy jelle-

met, mely eredetileg több, egymással ellen-

tétes tablókra volt osztva. Legszebben sikerült

azonban a negyedik felvonás nagy jelenete,

melyben Evelina visszaváltozik szénliordó-

leánynyá, s a kiállott szégyenek és nagy

fájdalmak után szinte jnegittasodik a boldog-

ságtól, hogy megint az egyszer parasztleány

lebet.

E felvonás után a legzajosabb tapssal

ötször egymásután liivták P. Márkus Emíliát

a lámpa elé. Kiemeljük még, hogy P. Már-

kus Emília abban is meglepetést szerzett a

közönségnek, hogy Évát fekete bajjal s barna

arczbörrel ábrázolta, — ami nemcsak a m-
vésznnek állott jól, banem a szerep kivite-

lének is elnyére vált.

Nagy Imre Berend Ivánt nemes pát-

boszszal adta, s minden jellemvonást gondo-

san domborított ki szerepében. A költi mon-

dások és gondolatok oly szépen gördültek

ajkairól, bogy azonnal az emlékezetbe nyu-

multak. 0 is sok tapsot kapott.

Náday könnyed elegencziával játszszá Sa-

lista berczeget, nagy diskréczióval a barma-

dik felvonás szellemes, de sikamlós jelenetét.

Vízvári értelmes sai'kazmussal adta Kaulmant.

Szigeti Imre, mint Szaffrán Péter erteljes

volt, de az els felvonásban a mámorból

többet adott, mint kellett volna. A vonta-

tottság, melylyel a szavakat kiejtette, nem

vált játékának elnyére. De a többi felvoná-

sokban annál jobb volt.

Felekiné, mint Anna grófn, Angéla

halálának történetét megbató mvészettel

szavalta.

Kisebb szerepekben Vizváriné, Fáy Sze-

réna,Bercsényi, Latabár dicséretet érdemelnek.

A darab látványos és mulatságos részei

sikerültén voltak rendezve, kiállítva. A rész-

vényesek bankettje, bol négy nyelven beszél-

nek, a köszénbánya égése élénk, látványos

jelenetek.

A közönség rokonszenvesen fogadta a

darabot s mindjárt az els felvonás után

háromszor hívták ki Jókait, s ezután is

minden felvonás után többször. De a hatás

kulminácziója a negyedik felvonás után volt.

IQ. Ábrányi Kornél.

42. SZÁM

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petöfi-társaság í. hó 12-én tartotta meg októ-

ber havi ülését az Akadémia kis termében, naf-,y és

diszes közönség eltt. Az ülés lefolyása a következ
vo't: Komóesy József elnök valamivel tiz óra után

nyitotta meg az ülést. A felolvasások sorát dr. Prém
József nyitotta meg a magyar történeti képirásról irt

értekezletével, melyben érdekesen vázolta a viszonyo-

kat és sok életre való eszmét pendített meg. A fel-

olvasó részletes bírálat alá vette a mostani képírást

á'talában s kimutatta, hogy nemzeti irány, specziális

magyar festészeti iskola most sem létezik. Vannak
magyar mvészeink, de nincs magyar mvészet. Min-

den mfaj a kozmopolitizinus jellegét viseli magán
;

és alig van tájkép- és genrefest, a kinek képeit

sajátos hazai vonás különböztetné meg. Teljesen szü-

netel a históriai festészet, mert a mit e téren alkot-

nak, az se nemzeti. A történeti képírás Madarász Vik-

tor s Székely Bertalan után nem nyert folytatást az

uj nemzedékben. Értekez a monumentális stil hanyat-

lását hangsúlyozza, sürgeti a nemzeti irány ápolását.

A közönség figyelemmel hallgatta a tájékozottságról

és szakismeretrl tanúskodó felolvasást. Ezután Szabó

Endre olvasta fel hatásosan Reviczky Gyula «Énekl

koldus» czimü költeményét, majd Ábrányi Emil mu-

tatta be Barna Izidor vendégnek, az Egyetértés bels

dolgozótársának Traviata czimü sikerült költeményét.

A következ felolvasó Balázs Sándor volt. Antal és

Amália czimü rajzát olvasta fel. Balázs Sándor e raj-

zában egy miniszteri segédfogalmazónak egy már éle-

medett kisasszonynyal való házassági történetét Írja

le jellemzetes humorával. Hosszan tartó taps hang-

zott fel, mikor a felolvasás véget ért. Végül Komócsy

József szavalta el Szabó Sándor vendégnek A bakó

tragédiája czimü költeményét. A nyilvános ülés után

zárt ülés következett, melyben Komócsy József elnök

az uj tagok választását hozta sznyegre. Két hely áll

üresen Gyry Vilmos és Tóth Endre halála következ-

tében. A tagajánlásukat Írásban indokolva a november

havi ülésig terjesztik be a tagok s a választást a

deczember havi zárt ülésben ejtik meg. Utána bemu-

tatta az elnök Szentes városa meghívóját az október

22 iki ünnepélyre, a mikor ott Horváth Mihály püs-

pök és történész, s Tóth József a nemzeti színház

jeles tagjának szülházát emléktáblával jelölik. A
Petfi társaságot ez ünnepélyen dr. Bodnár Zsigmond,

dr. Prém József és dr. Várady Antal fogják képvi-

selni. Ez utóbbi ünnepi ódát is olvas föl Horváth

Mihály dicsítésére. Végül a titkár bejelentette a tár-

saság két legújabb kiadványát: Tolnay Lajos egy

két-kötetes regényét és Torkos László költeményeit.

Ezek a Révai testvéreknél jelennek meg.

Négy színmi újdonság, A nemzeti színház dráma-

biráló bizottsága f. hó l.S-án ülést tartott s öt eredeti

színm sorsa fölött határozott. Egyet nem fogadott e|,

négyet e adásra ajánlott, a mi a legritkább esetek egyi-

ke. Az el fogadott színmvek a következk: «Rhea gróf-

n», öt felvonásos drama, Beniczkyné Bajza Lénkétl,;

«Tudományos házassága, franczia tágyu vígjáték három

felvonásban, ifj. Ábrányi Kornéltól,; «Az szinték*,

három felvonásos vígjáték, Gabányi Árpádtól; «A vég-

rehajtó*, egy felvouásos vigjáté^ Ábrányi Emibl

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Algrner Eajos.

Pallas részvénytársaság nyomdája.



VTT-dik évfolyam 43. SZÁM Budapest, 1885. októlier 25

-KOSZORÚ
SZERKESZTSÉG

11. kér., Albrecht-út 8. szám A PETOPI-TARSASAG HETI KÖZLÖNYE
KIADÓHIVATAL

IV. kér. Váczi-utcza 1. szám

Elfizetési ára; Neg-yedévre 2 forint, félévre 4 forint, egész évre 8 forint

I

BEÖTHY ZSOLT
A TRAGIKUMRÓL.

Irta: Palágyi Menyhért.

Beöthy Zsolt könyvét a kritika nem ré-

szesitette kell méltatásban, mert üres dicsé-

reteket méltatásnak nem tekinthetünk. ‘A

magasztalás, melyet Szász Károly e könyvön

elkövetett, csak egy óda költnek bocsátható

meg. A mi pedig Rákosi Jenöt illeti, e kitn
Írónk és költnk lelkületére Beöthy vaskos

mve szerfölött deprimáló hatást gyakorolt,

elannyira, hogy csak egy a világirodalom-

ban eddig alig hallott hymnus álta szabadul-

hatott tle. No, de legalább könnyített magán.

Beöthy könyve behatóbb méltatást érde-

mel, mert tannjele, hogy nálunk mily er-

feszítések történnek egy eszthetikai tudomány

megteremtése éidekében. Erdélyi óta e téren

inkább hanyatlás, mint haladás konstatálható.

Beöthy «tragikuma» felett megint az a filo-

zófiai szellem hajnalodik, mely Erdélyi mü-

vének oly kiváló becset kölcsönöz irodal-

munkban. De Beöthynél a kölcsönözött fény

csak halványan világítja meg a nagy példa-
j

tömeget, melyet könyvébe gyúrt. A tragikum
j

eszméje csak félénken közeledett e mhöz.
Önbizalom nélkül lopódzott beléje és hirte-

leniben oda irta a fejezetek élére a czinie-

ket, kezdetére vagy végére egy-egy eszthe-

tikai formulát — és elsuhant. A nyomok,

melyeket maga után hagyott, csak éppen arra

elegendk, hogy a türelemmel kellen fel-

fegyverkezett olvasó még reményt táplálhas-

son, hogy a kaczérkodó tündért valahogy csak

eléri. Én megvallom átrágódtam a szavak és

idézetek kásahegyén, melylyel Beöthy köny-

vét megtömte, de egyebet nem találtam, mint

a Schelliug Hegel bölcseleti iskolájában ki-

fejlett tanok végformuláit.

Csak a végformulákat, de nem egyszers-

mind az él gondolatot, mely ket szülte.

Üres kagylóhéjakat. Betanult trigonometriai

formulák még nem tesznek mathematikust.

És átvett filozófiai képletek nem pótolhat-

ják magát az eleven eszmét.

Ide iktatom azokat a formulákat, melyek

Beöthy könyvének tulajdonképeni gondolat-

tartalmát képezik.

1. A tragikum az egyénnek összeütkö-

zésébl az egyetemessel ered.

2. Az egyetemes alatt a természeti és

erkölcsi világrendet, azok egységét, teljessé-

gét, hatalmát kell érteni.

3. A tragikai egyéniségnek bizonyos

irányban kiválónak kell lennie. E kiválóság-

általában a fenség eszthetikai formájában

jelentkezik. Tartalmát a páthosz képezi. Pát-

hosz alatt az erkölcsi czélért munkás szen-

vedélyt vagy a bens szabadságon nyugvó

ert, mely a szenvedély hevével tör czélja

felé, értjük.

4. A tragikai páthosz korlátlanságra

tör : a lélek három firányában, akaratban,

éi'zésben vagy tudásban. Ez utóbbi kett mel-

lékes
;
födolog az akarat. A korlátlanságra

törekv akarat vagy elbizakodott vagy önz
és e két neme egymásba átmegy. (Megjegy-

zem, hogy Vischer e két nemet a jó és a

gonosz fenséges akaratnak nevezi). Példák

a korlátlanságra törekv akarat két nemére

:

Promeiheusz és 111. Rikhárd.

5. A tragikai kiválóság visszájáról te-

kintve mindig gyarlóságnak mutatkozik. Ki-

válóság és gyarlóság egymást kölcsönösen

föltételezik és egymást kölcsönösen átlialják

a hsben. Minél teljesebb ez az áthatás, an-

nál tökéletesebb a tragikai páthosz. Beöthy

a gyarlóságnak négy föalakját különbözteti

meg ; a szenvedély fejletlenségét, mértékte-

lenségét, egyoldalúságát és következetlensé-

gét. (Megjegyzem, hogy a beosztás nem szim-

metrikus
;
a gyarlóság ugyanis a kiválóság-

visszája és vele egy ; a hány nem volt tehát

a kiválóság, annyi nemnek kell lennie a

gyarlóságnak is).

6. Az elbizakodott akarat azzal jámitja

magát, hogy összhangban van a jóval; az
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önz akarat tudatában van az ellentétnek,

mely közte és az eg-yeteines között ténáll.

Mindkett azonban valójában az egyetemes

ellen kel ki és azt egy másitbatlan tett ál-

tal megsérti. Ez a tett a tragikai vétség,

mely minden esetre lehet erkölcsi vétség is,

de nem sznkségképen az, s így nem is min-

dig az.

7. A tragikai vétség sértheti az egye-

temesben foglalt bármelyik eszmét. Sértheti

a természeti vagy az erkölcsi rendet vagy

mindakettöt egyszeire. (Minél jobban hatják

egymást át a természeten és erkölcsön el-

követett sérelem a tragikai vétségben, annál

teljesebb az). Minden esetre maga ellen zn-

ditja a részeiben vaay egész mivoltában

megtámadott egyetemest, mely legyözhetlen

hatalmával a hst eltiporja. A megtorlás

vagy kiviilröl indul (és ekkor könnyen a

véletlen szinét ölti) vagy belül, magában a

hs lelkében, kezdi romboló mködését vagy

egyszerre kiviilröl és belülrl siijt, úgy hogy

a küls megtorlás mintegy megérzékiii a

bels rombolást, és ez a megtorlás legtelje-

sebb módja. Az egyetemes érvényesülése a

kiváló egyéniség felett teszi a katasztrófát,

melynek kifejlése ironikus jelleg. A hs
ugyanis a küzdelem közepett egész nagysá-

gában áll elttünk, mig a katasztrófában az

egyetemessel szemben semmisnek tnik fel.

- Az egyén megsemmisülésének nem kell

szükségképen a fizikai halálban kifejezést

nyernie. Stb.

Lássuk, hogy mint fejtegeti Beöthy a

jelzett alapfogalmakat.

Elbeszéli, hogy a szépnek két alkatele-

me van : az eszme és az alak. Az eszme

belébúj az alakba és eléáll a kellem tüne-

ménye. A mint azonban jobban és jobban

áthatja, az eszme nem fér el többé az alakban,

mintegy kibúj belle és eléáll a fenség tüne-

ménye. Kellem és fenség kiireritik a szép-

nek birodalmát.

A fenséget értelmezve igy folytatja ma-

gyarázatát :

« Végtelen eszme véges képben :»

« Megmérhet len nagyság s legyözhetlen

er».

«Ki számítja ki a vihar erejét, ki tudja

a tenger határát?

^Azonban a végtelennek e véges nyi-

latkozatában kétségtelen ellenmondás rejlik:

a harmónia tárgyi igazsága megsznik.

«Ez az ellenmondás csak szubjektív meg-

oldást nyel' a fenséges dolgok hatása által

ké})zeletünkre». Stb

Néhány sorban mennyi fogalom-zavar!

A «végetlen eszme véges képben® szépen

hangzik és e széphangzat szerzt elbóditotta.

Mert az eszme mindig végetlen és ha testet

öltött, véges képben jelent meg. A véget-

len eszme véges képben : a szépre általában

vonatkozik, de nem jellemzi specziálisan a

fenséget. A mvészetek általában a végetlent

a végesben, az általánost a különösben, az

eszmét a kéj)ben állit ák elé. Ha tehát a

végtelen eszme véges képben csak a fenségre

illenék, akkor minden malkotásnak fensé-

gesnek kellene lennie; a kellem és a komi-

kum ki volna zárva a szép körébl.

Ez szái'az logika. Hiába folyamodik aztán

Beöthy Krisztushoz, III. Rikhárdhoz, a ten-

gerre ereszked ködhöz, az al()esekliez, az

oiinokon ül felhkhöz, mennydörgéshez stb.,

hogy megmagyarázza a fenség fogalmát. A
példázgatás szép, csakhogy az embernek elébb

tudnia kell, hogy mit akar példázni.

Az az ellentmondás, hogy a végetlen

valamely végesben nyilatkozik, tenné Beöthy

szerint a fenségnek lényegét. Tessék Vischert

jobban olvasni. Az az ellentmondás nem spe-

cziálisan fenségre, hanem általában a szépre

és a mvészetekre vonatkozik. Ugyanez az

ellentmondás rejlik a vallásos érzületben,

mely az abszolút eszmét, az Istent, megsze-

niélyesiti. A vallástól átveszi a mvészet és

az abszolút eszmét az egyes eszmék köreibe

rakja széjjel, hogy annál kényelmesebben

érzékithesse meg. Megoldását ez az ellent-

mondás csak a filozófia által nyeri, mely az

eszmét kibontja a képbl, melybe öltözködött

és az általánost a különöstl menten, a maga

általánosságában felfogni törekszik.

Beöthynek az a formula csengetta fülében,

hogy a fenségben valami nem ellentmondás

rejlik. Hogy min, tudja a k. Vagy tudja

az a bolond német, a ki kispekulálta. Beöthy

fölcserélte a fenséget a széi>pel, tehát folyta-

tólag fel kellett cserélnie a fenségben rejl

ellentmondást azzal, melyet a szép foglal ma-

gában. Az ilyen manipuláczióért azonban még

a kandidátust is meg kell buktatni a tanári

vizsgálaton.
(Vége köv.)
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A VARRÓLÁNY.
l’erczefí n t sima vásznon,

Jár az öltés tizen, százon;

Könny kézbül, finom kézbi

Babaruha lassan készül.

Lassan készül.

Szép Jlariska nyírja, varija
;

El-elfárad {i^yönge karja.

Sokszor mintha volna fábnl,

Azt se tudja mire bámul,

Csak el bámul.

Folyosón ha lépés hallik.

Keble szinte megnyilallik;

Sóhaj illan ajakáról

:

«lstenem, tán jön a báró,

Jön a báró

!

»

De a lépés hangja elvesz.

Lassan aztán alkony, est lesz;

Dús könyííi szertetólyuak.

Csak rebegi : Hátha holnap,

Hátha holnap !

Múlik egy nap, kett, három,

Sohse hitte, hogy még várjon!

Htlen volna? nem hihette,

Hisz a báró úgy szerette.

Úgy szerette!

Szép Maviska vár reménynyel,

Jön a póstás kis levéllel.

Ne'ú szól az, tle, tle.

Kinek lesz egykor nje.

Egykor nje!

Megcsókolja százszor nyomban,

«Elutazott, ugye mondtam!*

Es olvassa, szívre zarja,

«Megjön, megjön nemsoliára.

Nemsokára !»

Múlik egy hét, kett, három,

Sohse hitte, ennyit várjon !

Ha lehetne, itt is volna.

Egy bárónak sok a dolga,

Sok a dolga!

így magát elvignsztalja,

S a ruhácskát tzi, varija;

Mire megjön, épen kész lesz.

Megmutatni milyen szép lesz.

Milyen szép lesz !

Múlik egy hó, kett, három,

Még se hitte, ennyit várjon

!

Babaruha kész van régen,

A bölcs is az ágyvégen.

Az ágyvégen.

Benne s/ép kis szke angyal.

Édesgeti edes hanggal

;

Szakasztott az édes atyja,

Hogy örül majd, ha láthatja,

lla láthatja!

Mert ha nem is most, de megj.

Bizonyosan tudja ezt .
Majd meglepi úgy titokban.

Nem is sejti csak betoppan.

Csak betoppan!

Múlik egy év, kett, három,

Szép Mariska addig már rom
;

Nem is él már, csak haldoklik.

De a bárót várja holtig.

Várja holtig!

Oh a báró eljött volna.

De mikor oly sok a dolga!

Száz hel3’t is kell bgj- lehessen,

Az a sok bál, a sok verseny.

Bál és versen)' !

Seress Imre.

PETFI PESSZIMIZMUSA.
Irta : Dr. Jaucsó Benedek.

(Folyt.)

Mikor Leopardi a Vezúv lejtjén fekv
kerti lakában széttekint a vidéken és feje

felett látja felemelkedni a tölcsér füst és

lángoszlopát, melynek láttára a vinczellér,

kinek szljét az utolsó lávafolyam megkí-

mélte, elsápad, — felsóliajt lelkének mélyébl

j

ama hasztalan fáradozás miatt, melylyel e

I szegény ember, törekvéseinek hiúságát nem

j

látva be, földjét mveli s ama naiv hit mi-

I

att, melylyel a jóságos gondviselést áldja,

I

hogy az ö javára a lét millió meg millió

;

teremtményét alkotá. Balgatag! hasztalan

I

nézed le büszkén azt az oktalan állatot vagy
tudalommal nem biró növényt, csak azért,

hogy mitsem tudnak a te boldogtalan áb-

rándozásaidról, a tökéletesülésrl, a túlvilági

élet boldogságáról, mert az a madár, mely
ott hasítja a távolban kéklö leveg tengerét,

vagy ama kúszó növény, mely felkapaszko-

dott kunyhód folára, boldogabbak, mint te

vagy. Azok nem tudnak semmit a te ideális

ábrándozásaidról, de nincs is szükségük rá.

Azok nem kívánják vissza elmúlt ifjúságukat,

nem siratják meg teljesületlen reményeiket,

és ha életük alkonyán a természet vaskény-
szere alatt megtörve, fejket lehajtják, nem
zavarja meg egy hosszú, haszontalan törek-

vés kegyetlen bizonyossága a végórát, me-
lyet várni soha semmi okuk sem volt. Te
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törekszel napról-napra, kegyetlen harczot

harczolsz, melyben bukásod bizonyos s mégis

mily csekély a legtöbb is, mit elérhetsz szem-

ben határtalan vágyaiddal. Törekszel a fel-

tétlen tökéletességre és mindössze is csak

igen kevéssel tudsz tökéletesebb lenni
;
vá-

gyói a boldogságra s nem látod, hogy egé-

szen másnak kellene lenned, s hogy a föld-

gömb, mely a nyomor örökös tanyájául van

teremtve, nem lehetne ekkor lakásod. Fára-

dozásaid haszontalanok, mert nyomorod össze

van nve életeddel. Mondj le nyomorúságos

létedrl, elzd meg a perczeket, és válaszd

azt az egyetlen kivezet utat a siralom völ-

gyébl, niel,yet a szükségesség, a természet,

vagy bármi legyen végoka a világnak, szá-

modra fenhagyott. Ne gondolj te az íingyil-

kosság tilalom szavával, se i)edig a túl világi

büntetéssel, meil ez csak környezetünk és

nevelésünk folytán megszármazott balitélet

csupán. A teimészet belénk határtalan vá-

gyat oltott a boldogság után és lehetvé is

tette annak részleges kielégítését a termé-

szetes élet állapotában
;
de mi ez állapotot

elhagytuk s a kultúra, melynek szolgálatába

szegdtünk, még csak a szellemi nyugalom

azon fájdalom nélküli valóságát sem engedi

meg, melyet most már csak a halál nyújthat.

E megváltozott helyzetünkben most már nem

tehetünk egyebet, mint törekedni a halál

után, mint ama legfbb jó után, melynek

elérhetése még megadatott.

Plümacher azt mondja a pesszimizmusról

Írott könyvében, hogy a pesszimizmus köl-

töiuek élén, mint elénekesek Byron, Heine

és Leopardi állanak. E három közül leg-

öszintébb és egyszersmind a dolgokat legsö-

tétebb színben néz : Leopardi, ki ugyszólva

sötét színekkel sötét alapra rajzol. Annyi

bizonyos, hogy egyetlen költ se fejezte ki

igazabban, mélyebben s annyi filozófiai szel-

lemmel az emberi lét ama transscendens ere-

det általános nyomorúságát, mely alapját

teszi a pesszimizmusnak, mint Leopardi. Maga
Schopenhauer mondja fmvének «A^ élet

semmiségérl és gyötrelmérl-^ szóló fejezeté-

nek végs soraiban: « Senki azonban e tár-

gyat oly alaposan és kimeríten nem fejte-

gette, mint napjainkban Leopardi. Egészen

el van telve vele és egészen áthatva tle

;

mindenütt a lét gun}^ja és nyomora az

tárgya. Munkáinak minden lapján foglalkozik

vele, még pedig a formák és a fordulatok

oly bségével, a képek oly gazdagságával,

hogy sehol sem kelt unalmat, st mindenütt

mulattató és gerjeszt*.

Petfinél a pesszimizmust nem találjuk

meg, sem a világot és az emberiséget oly

nagy szubjektív ervel megvet kifejezésben,

mint Byronnál, sem oly rendszeresen, szaka

datlan egymásutánban, mint Leopardinál. Az

ö költészete e tekintetben inkább hasonlít

Heine költészetéhez, melyrl Plümacher azt

mondja, hogy abban a legmélyebb sötétségü

árnyék mellett ott találjuk azokat a nap-

sugaras vidám tájakat is, melyeken a pesszi-

mizmusból semmit sem vehetünk észre és a

melyek a meghasonlott, kétszinben játszó

egyéniség vidám költi természetébl szár-

maznak. Petfi vérmes egyénisége, a táj)-

lálék, az éghajlat és a természet jelenségei

által okozott heves, mozgékony költi ter-

mészet, melyen csak itt-ott diadalmaskodik

a talaj természete által okozott melancholia

intenzív hangulata, nem volt alkalmas arra,

hogy oly igazi filozófiai objektivitással, oly

transcendens metafizikai érzékkel fogja fel a

lét általános nyomorúságát, mint Leopardi.

Es nem is élvezett annyit, mint Byron és

nem is merült el soha a kéjben annyira,

hogy petyhüdt idegei csupán csak a bnös-

ség gondolatában találjanak még valami iz-

gatót és Így a világ nyomorát nem is néz-

hette azzal a nihilisztikus színezet frivoli-

tással és az emberek törekvéseit azzal a

sivár megvetéssel, melylyel Byron. Az idegei

egészségesebbek voltak, mint a nagy britté,

vagy a Eecanati egészségtelen levegjében

senyved Leopardié. A puszta üde levegje,

a fajától öröklött józanság megóvják attól,

hogy a metafizikai elmélkedés halvány sár-

gára betegitse költi érzéseit, hogy a böl-

csészeti természet eszmék határozatlansága

gondolatai kifejezésének plaszticzitását meg-

rontsa. A gondolat mélysége nem okoz nála

homályosságot, mint igen sokszor még G-
thénél és Byronnál is. Valami csodálatos

könnységgel tudja kifejezni a legmélyebb

és legbölcsészibb igazságot is. Könnysége

emlékeztet a nép szellemének ama sajátságos

mvészetére, melylyel a legelvontabb igaz-

ságot, a legtartalmasabb eszmét egy mon-

dásba, egy párversbe összefoglalva, mindenki

által felfogható könny, vagy talán helye-

sebben játszi módon fejezi ki.

A kifejezésbeli könnység e páratlan
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mvészete okozta azt is, hogy Petíi költé-

szetének tanulmányozói nem tudták, vagy

nem akarták meglátni benne azt a költt,

ki szubjektív érzelmeinek kifejezésével egy-

szersmind rezonátora tudott lenni kora ke-

délyhangnlatának. Petfi közvetetlensége és

világossága okozták, hogy dicsítsék mint a

szerelem és a szabadság nagy lantosát, de

nem látták meg benne a bölcsészeti, az álta-

lános gondolatok, a fensbb és magasabb

eszmék nagy költjét, kit minden túlzás nél-

kül bátran oda állíthatunk azok mellé a nagy

költk mellé, kiknél a költés, mint Matthew

Arnold mondja, a létnek az egész emberi

nemhez intézett magyarázata. Az költé-

szete épen úgy megilleti az emberi élet és

lét egészét, mint Gthe, Byron, Leopardi

vagy Shakespeare költészete. Az mvésze-

tébl ép úgy nem hiányzik az egyetemesség

nagy jellemvonása, mint a görög tragoediák-

ból vagy Michel Angelo nagy alkotásaiból.

Kitn kritikusunk Gyulai Pál egyetemi

eladásaiban Petfi költészetének ez irányá-

ról következképen nyilatkozik: « 1846-ban

költészetén valami sötét hangulat vesz ert,

bizonyos borongós, pesszimisztikus, világfáj-

dalmas hangulat fejldik ki nála, mely kife-

jezést a Felhit czimü költeménykékben lel,

melyek azonban nem nagybécsüek,

találunk ugyan bennök egy pár szép gondo-

latot, itt-ott mélyebb érzést, de e mellett sok

dagályt, gyermekies támadásokat az élet, az

emberiség ellen. Ebbl hamar kigyógyitotta

t szerelme és házassága, úgy hogy aztán

maga is gúnyolódva fordult a világgyülölö

költkhöz « Világgyüliét t czimü költemé-

nyében »

.

Toldy Irodalomtörténetében annak idején

magam is a következket tanultam: «Csak

a világgal! meghasonlását sokaljuk meg, mi-

dn gylöletté fajul el, mely lényegében min-

dig költietlen, st túlzásaiban undort ger-

jeszt. (A világ és én). De ez álláspontot sze-

rencsésen meghaladta. Mellzve kísérleteit a

reflexió terén, (Felhk) hiányozván eszméiben

az érleltség és mélység stb.

St Petfi költészetének ez irányáról a

kedveztlen és téves Ítélet annyira nem vál-

tozott meg, hogy Beöthy Zsolt derék kön}^ve

alapján kénytelen lennék legtöbb tanártár-

sammal magam is azt tanitani: «A hol ellen-

ben szenvedélye ersebb hullámokat ver, vagy

eszméje mélyebben rejtett dolgok homályába

akar hatni, költi ereje gyöngülni látszik.

Képzelete nincs arányban csekélyebb Ítél

tehetségével, hevének féktelensége mérzé-

kének kisebb biztosságával. A Felhk re-

flexiói nem sikerültek, hogy fejlettebb, tisz-

tább világnézetre s önismeretre emelkedjék,

ahhoz nem volt sem elég miveltsége, sem

elég nyugalma*.

Hogy e tekintetben azok sem vélekednek

máskép, kik Gyulai és Beöthy állításait sze-

retik majdnem mindenben megtámadni, bizo-

nyítja Tóth Sándor, ki még Irodalomtörté-

netének második kiadásában is azt mondja:

«Vannak nagy eszméi is, de nem általok re-

mekelt, mert noha megragadnak olykor, van

visszataszító vonásuk is Követi szá-

mosán akadtak Kedvelték a borús,

haragos és affektált Petfit, elnevezték világ-

fájdalmasnak, holott pesszimizmus nincs benne,

fájdalmán pedig gyzött férfiassága*. St Re-

viczky Gyula is, mikor e tanulmányomat els

kidolgozásában másfél évvel ezeltt az aradi

Kölcsey-egyesület felolvasó estélyén felolvas-

tam, azt irta az « Aradi Hírlap* -bán, hogy

« Petfi pesszimizmusáról azért nem lehet be-

szélni sem, mert Petfi maga volt a meg-

testesült optimizmus*.

(Folyt, köv.)

M Á L I.

Elbeszélés.

Irta Petelei István.

(Folyt,)

Felkelt s megtörölte a homlokát.

«Igaza van* — mondta. — « Mindaz

hitványság, a mit teszek. Kínozzon érte. Mit

keresek itt? Bolond, a ki látva látja a tüzet

és belérohan*.

«Hol az a tz?* — kérdeztem és rá-

mosolyogtam.

«A szemében. Hiszen mondtam tán.

Mindegy. Érzem, hogy játszik velem. El kel-

lene futnom és itt maradok. Engedje, hogy

érintsem az ujja hegyét*.

Ismét leült. A tekintetében volt valami

panaszos. Nem bírtam nézni.

« Mikor lesz az esküvjük?*

Sötéten nézett meg.

«Ah, ott leszek a templomban. Össze-

huzódom, mint egy kis göcs. Semmi zajt
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nem csim'.lok. Csak azt szeretném hallani, a

mint mondja: «Szeretem». Mert az nem igaz.

Sok iiompás né}) lesz; a menyasszon}'! ía-

tyolt töi’ök leány hímezte skóhiimmal s [)ersa

szönyeg’ek kiteiitve. Mindez azért, hogy egy

íéríit halljanak hazudni*.

<sSzeretem» — súgta s szemembe nézett*.

«De én nem. Ne)n is fogom. Megtiltom,

hogy errl beszéljen. Adja azt a zsámolyt a

láboin alá. Megengedem, hogy egy kis helyet

maga is elfoglaljon rajta*.

Akkor azokat a nyaknál kivágott, csupa

fodorból álló ruhákat viseltük. Csi})kéimmel

babráltam a mellemen s kérdeztem: «Szép

vagyok-e ?»

Felnézett a zsámolyról. Haja a térde-

met érintette.

« Csodálatos. Ha minden összefogóznék

a teremtésben se alkothatná meg a párját.

A tavasz csak az arcza sziliét utánozhatná,

de szeme tüzet már az éget nyár. A szive

mint a fagyos tél*.

Fejemet hátra vetettem s czipm orra

megütötte az ujja hegyét.

« Szeretem hallani*.

«Mit tesz velem. Mért nem zött el ?

Miért tr meg. Rám mosolyog és kétségbe

ejt; hiv és eltaszit. Engedi, hogy beszéljek

és nem hallgat*.

«Játszom. Igen gylölöm a menyasszo-

nyát, a húgomat. Irigylem tle, irigylem az

örömét*.

«Hátha összetörik e játékszere?*

« Megsiratom*.

Elhallgatott s lesütötte a fejét.

«Hát ne játszszék* — mondta indulato-

san. — «Nem, ha izekre tép is a kin, nem
hagyom*.

Vette a kalapját s a küszöbig ment. Le-

hunytam a szemeimet s a diván karjára dl-

tem. Egy pillanatig csend volt. Ereztem,

hogy rám néz.

Aztán megragadta a kezeimet s lehul-

lott viszont a zsámolyra.

«Mire való e komédia? Nem fog elhagyni.

Nem tud elhagyni. Tudja-e a mestít az égbl

hullott mogyoróhéjakról, — kett bellük

egy pár, kik keresik egymást a földön, hogy

egyek legyenek? Néha a kicsi forr össze a

a nagygyal, néha a csorba a simával. Hézag

marad köztük s kinnal görögnek, bukdácsol-

nak az életen át. Mi ketten egy pár nio-

gyoróhéj. Találunk. Megka})tuk egymást, de

én nem engedem, liogy hozzám kapcsolódjék.

Nem is fogom engedni soha. Ez az egész.

Miért törekszik, hogy elhagyjon. A végzet

ersebb magánál. Nem kellett volna, hogy

feltaláljon*.

«Nem kellett volna, hogy feltaláljam,

és mindig kerestem volna, Máli. Abban telt

volna el az életem. Mégis minden perez most

felér egy egész élettel s nem adnék oda eb-

bl egyet cserébe az örökkévalóságért. Mi

következik ? Tudom is én ! Nem gondolko-

zom. Ez a gyr éget s utamban áll. Szaba-

duljunk*.

És a jegygyrd, Szász Lotti, dongva

repül a nagy, nyitott kályha belébe. A parázs

sziporkákat vetett körülötte s egy kis láng-

nyelv csapott ki.

«Megengedem, hogy megcsókolja a gy-
rs ujjam hegyét*.

És oda nyújtottam a kezemet.

így volt.

Másnap újból kezdtük s harmadnap ismét.

Egy mámoros férfi s egy bolond leány. Go-

nosz történet ez.

Néha félni kezdtem. Éreztem, hogy lá-

zong a vérem. Oh ! karjába hullani csak egy

pillanatra; hallgatni mellemmel, mint dobog

a szive; karomat feje köré fonni s aztán

megsemmisülni egy csókban. Nem szerettem,

nem. Én senkit se szerettem. Arra rendelt

ki a sors, hogy bosszút álljak az anyámért.

Egy nevet adott csak, hogy soha el se fe-

lejthessem.

Máli . . . Micsoda Máli ? Csak ennyi és

nem több. Az a})ám megcsalta az anyámat.

Minden férfi megszenved érette, a kit elérek.

Készülök rá
;
erre növök, mosolyogni ezért

tanulok.

De akkor néha attól remegtem, hogy

nem tanultam eleget. Meg-megcsókoltam az

anyám kis képét s az órát, mely az halá-

lának perezében állott meg. Azt óhajtottam,

hogy ne jöjjön el Pál, és verejték ült hom-

lokomra, ha egy perczet késett. Bár hagyna

el, de utána mentem volna a feneketlen, ha-

lálos lázzal tele posványba is.

Csakhogy kinozzam. Csupán, hogy ki-

nozzam. Édes gyötrdés, boldog kin . . .

Mindennap ott ült a lábamnál . . . Ha
hallgatott : nézett s szemem lezárult a tekin-

tete alatt. Ha beszélt, nem birtam gondol-

kozni.
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« Kimegy Ülik messze* moTidta. - Ott

a gyergyói havasok között, liol a szke Ma-

ros takad, beszédes vén fenyfák között egy

kis völgyben fogunk lakni*.

Az apja hagyta rá azt a fészket s ngy

el lehet ott bnjni. Csak ketten. A földet

moha fedi, az puha, mint a toll. Eigók a

faágon s sok barátka a nyirbokrokon.

Ajkamon át hséget lehelltem s a fülem

zngott. Ah ! az a ház nem is lenne mindig

olyan csendes. Egy kis inges gyerek sivitozna

a tornáczon. A bogarak mind ismersei len-

nének, a barátka s leánykamadár vállára

szállnának
;

s a napsugár kis kövér arczán

pihenne. Gömböly karját (bizony a könyök

csak egy csepp pont) felém nyújtaná és duz-

zadt ajakát is felém. Az els szó, a mit meg-

tanul ez : apám. Aztán tapogna utánam, —
alig birja a lába, — mint egy csirke s én

pipegnék neki . . . Édes üdvösségem.

S az édes anyám órájára néztem s kis

elefántcsontra festett képére.

Segítség!

Te por! küldj segítséget onnan a föld-

bl. Ez a buja vér, ez a gonosz sötét nedv

háborog. Ereimben száll, forr, kavarog . .

.

Ajkam remegett s azt kérdeztem; « Mi-

kor kellene esküdnie? A nénék itt várják

s a menyasszonya hervad. Miért ül itt a lá-

baimnál ? Távozzék. Az egész város magáról

beszél. Én nem szeretem, nem is fogom soha.

Én arra tartom, hogy boszut álljak magával

az édes anyámért. Hát féríi-e? Hiszen gyá-

vaság az, hogy játékot enged zni magából*.

Egy hét telt el. Éreztem, hogy el fogok

veszni. Éjszakánként nem aludtam s csak a

láz tartott fenn. Kicsapongó jó kedvem lett.

Tánczoltam, énekeltem. Aztán egyszerre, át-

menet nélkül zokogásba törtem. A torkomat

görcs szorította össze s a szemeimre homály

ült . . . Szépnek találtam mindent. A hó ra-

gyogóbb volt a gyémántnál s a verebek be-

széde ; mintha pacsirta énekelne. Egy pilla-

nattal rá utálatos és kiállhatatlan lett minden.

Trhetetlen az élet, fekete a föld . . .

Hallottam a szelet, a mint átsivitotta a

kéményen: « Szeress, szeress*. Akkor végig

suhant az eresz alatt a fergeteg, s a mint a

kiálló gerendákba ütdött, szemrehányólag

mondta; «Máli, Máli ...» Mintha az anyám

hangja lett volna.

Ki ment meg engem ?

Szürkületben egyszer ott ült a lábamnál.

Kezem az övében. lUit suttogott? tudom is

én. rültség volt mondani, rültség volt hall-

gatni.

Akkor az ablak alatt elsuhant egy árny

s az ajtó feltárult.

Anna-Mária jött hozzám.

Felkeltem. Rám se nézett.

«Az öcsémet keresem. Azt beszélték,

hogy itt ül — látni akartam. Nem szeretem

a félmunkát — jöjjünk tisztába. Az igen

mulatságos hely, a hol ültél — ne zavartasd

magad. Megengedi a kisasszony, — kisasz-

szony ugy-e? — hogy helyet foglaljak?*

Ah, Íme a mentsége. Az anyám küldte

bizonyosan.
(Vége köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-RO.MÁNCZOKBÓL.

— lápaii) ólból fordította: Beksics Gusztáv. —
(Folyt.)

XXVIII.

Estve Madarára üt

Nagy, hatalmas mór sereg.

Sok keresztényt foglyul ejt:

Merr senki se védi meg.

Don Rüdrigo de Vi vartól

Kér segítséget a nép,

S ez — mivel jó — összegyjti

Sebtiben minden hivét.

Rokona, barátja mind.

Akiket magával int,

S a mórok után robog: •

Cid zászlója fenlobog.

Rodrigo volt kapitány

— Testét pánczél fedi ám —
Babiecán ül, csak ezen.

Gyönyörködik rajt’ a szem.

Bátoritás van szavába

:

«— Nem lesz köztünk senki gyáva.

Mind liidalgók vagytok ám ti,

-Jobb vitézeket nem látni.

Haljunk hát meg, mint vitézek

Itt meghalni boldog érzet*.

Atienza s Esteban közt

— Mi' Gormaz-földnek neveznek —
S hol a Cid a mórt elérte,

Volt helye az ütközetnek.

Megveri a mórokat

Cid, 8 menti a foglyokat.



680 KOSZORÚ 43. SZÁM

Zsákmányt tlük elveszi,

S hét mértföldre kergeti.

Öli a mórt egyre-másra

— Senki sem veszi rovásra —
S aztán bvében zsákmányol,

Foglyot, kincset ejt zsákmányul.

Kétszáz száma a lovaknak,

Melyeket most összefognak.

A kincs százezer jó márka,

Cid ezt mind népének szánta.

Mind felosztja és kiadja;

Nincsen önz indulatja.

Erre visszatért várába.

Tisztelet járt a nyomába,

A nép rá üdvöt kiált.

De a király legkivált.

XXX.

A szép Estacas völgyében

Ment a jó Cid fényes délben,

Babieca volt alatta :

A leventét most hogy adta

!

Ezt a mór király hogy hallja,

Cid elé megy, hogy fogadja.

Szólt : Hogy jösz Cid jól tevéd,

Rodrigo hozott az ég

!

Ha zsoldomba vágysz belépni.

Kincset kapsz, s ez tán elég, mi ?

Vagy ha n kell, ha jól vélem,

Legyen nddé a nvérem.

«— Nem kapok a zsoldon, kincsen,

Rá nekem szükségem nincsen.

Nem jövök én asszonyért sem.

Van nekem nm, ki szeressen.

Jövök, hogy fizesd rovásod,

Castillának, tartozásod*.

<f — Nem adózom, semmi áron.

Nem teszem meg, jó barátom.

Hogyha az atyám megtette.

Biz nagyon rossz volt e tette*.

«— Nem adod meg szép szerével?

Elveszem tehát ervel*.

«— Nem teszem meg, bárki lássa,

Mert jó fegyver ám e lándzsa*,

o— Hidd el, mór király, neked

Még ebben sem engedek.

Mert ha jó is a te lándzsád.

Az enyém is jó, ezt lásd át.

Tégy eleget a rovásnak,

A királynak, jó királynak*.

«— Mert hozzám téged küldött el.

Megteszem szives örömmel*.

XXXV.

Áll a jó szent Péter trónja,

Viktor pápa ül most rajta,

Henrik, nagy ország császára.

Szól, magát ott megalázva

;

«— Szent atyám, eléd hozom.

Sérelmem és panaszom.

Fernandó panaszom tárgya,

Castilla, s León királya.

A keresztény nép, de mind

Fnöke gyanánt tekint,

Csak egyedül nem ismer

És adót nem küldni is mer.

Kényszeritsd t szent atyám,

Hogy hódoljon: még ma ám!»

Rögtön küldi most a pápa

Szigorú parancsát rája.

Hogy fizesse az adót,

S ha ebhen lesz mulasztása.

Engedetlenségét lássa

:

Keresztes had lesz nyakán*.

Sok király van épp jelen,

S ülnek az els helyen,

S mind olyan tanácsot adnak.

Hogy engedjen a parancsnak.

A király olvasva, látva

A fenyeget levélt.

Büntetéstl hajh, de félt!

Mert veszélyben van országa!

Most még fbb emberivel

Don Fernandó megy tanácsba,

Mindeniknek az tanácsa:

Itt bizony engedni kell.

Pápát az megilleti,

Hogy engedjünk mind neki,

S a király ha nem engedne.

Az ország kárára válna.

Mert fegyverrel törne rája

Több országnak fejedelme.

E tanácstól teljesen mentt

Jó Cid, aki épp haza ment.

Hogy lássa Jimena Gómezt,

Szép nejét — szereti ám ezt!

S még alig van néhány napja.

Hogy t njéül bírhatja.

A tanácsba mégis ép

— Rodrigo — jókor belép.

A király öt csak szemléli,

S a mi történt elbeszéli,

S kérdi tle — hisz hive! —
Hogy most mit kell tennie ?

Cid a dolgot hogy megérté.
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A szivét ez mélyen sérté.

És beszélni most kiállt,

S Így szólitá a királyt

:

«— Rossz csillag alatt születtél,

Felség, Castillára nézve,

Ha ez rá oly sorsot mérne,

Hogy hflbérró most tegyék.

Ami nem volt soha még,

S bennünk ily nagy szégyen érne.

Mind elveszne hirnevünk,

Mit ég enged szerzenünk.

Aki ily tanácsot ád,

Becsületed nem tekinti,

S országod szégyenbe dönti.

Mely téged szeret, imád.

Hirnököt küldj sebtibe.

Pápára, s híveire,

S hidd ki ket, harczi kedvben,

A nevemben és nevedben.

Mert Castillát megszerezte

A királyok gyzödelme.

Senki sem gondolt reánk,

Ha a mórral harczolánk.

Sok vér folyt völgyön-hegyen,

A vérem kiontanám,

Sem hogy adózzék hazám,

S bárki hübére legyen*.

A király igazat ád,

S mind helyesli Cid szavát.

Követ indul, megy Rómába,

Pápát kéri, s nem hiába,

Ez igényt mért támogatja.

Melynek nincs jogos alapja.

Cid üzen Henrik császárra.

És híveinek hadára,

Harczra hogy készen legyen.

Mert haddal rájuk megyen.

Ép tízezer, száz híján,

A lovagok száma ám.

Kikkel részint a király.

Részint Cid csatába száll.

Ily sereg, de mennyit ér!

Hogyha Cid a fvezér.

Átlép Aspa-szoroson:

Szembe jó vele Ramon.

Savójának grófja ,
A lovasság véle j.

Ciddel ütközik meg ez.

Véres harcz — nincs kegyelem !
—

A Cidé a gyzelem,

S a gróf Cidnek rabja lesz.

De kezesül adja most át

A gróf egyetlen leányát.

S ez fiút szül a királynak,

Kit neveznek dón h'ernánd’nak.

Ebbl lesz, s ez nem csoda.

Az ország bibornoka.

Don Rodrigo de Diáz,

Más harcztéren is csatáz,

S a frankok ferejét.

Gyzelemmel szórja szót.

A királyra nem akad.

Mert a harcztól elmarad.

A királyok és császárok,

S szövetséges népeik.

Látva vereségeik’.

Miket Cid okoz nekik.

Könyörögnek a pápának,

írna Fernando királynak.

Csak még most térjen haza,

Nem kérnek adót soha.

Mert nincs oly hatalmas ellen.

Aki gyzne a Cid ellen.

Hirnököt küld most a pápa,

S a király tér országába.

Szívbl örvend és vigad.

És Cidnek hálákat ad.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monniertl.

(Folyt.)

XV.

Itália !

Néhány nappal a fent leirt események

után, korán reggel, Dániel és Renée még reg-

geliztek az ebédlben, midn Ducommun
nagybácsi belépett hozzájuk.

— Ne zavartassátok magatokat és ne

is csodálkozzatok rajta, hogy ily korán be-

toppanok hozzátok, azonban egy nagyszer

ügy forog kérdésben.

Renée vissza akart vonulni, de a jegyz

visszatartá.

— Maradjon, asszonyom vagyis unoka-

hugom, ön nem felesleges itt, st beleegye-

zésére van szükségünk. Férjét Velenczébe

küldöm.

Csakugyan egy nagyon jövedelmez és

igen bonyolódott ügyrl volt szó, melyet a

nagybácsi pár szóval eladott.
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— Mi'íreii^vili ön, hoav tei’je ('liitazzékV

- ( )h, teljes szivembl, - monda Renée,

az öröm oly kitörésével, mely boszaiitá Dá-

nielt.

Az utazás, különösen Velenczébe,

seink liazájába csak jót tóf>- neki tenni.

Miattam ne aggódjék, engem a magány el

nem ijeszt.

Azzal magára hagyta a két jegyzt.

— Osomagülj össze, nincs sok veszte-

getni való idd, “ - inondá az öreg -- Hol-

nap estére már Velenczében kell lenned.

— Hátha elvinném Eenéet is.

— Nász utazás ? Azzal már elkéstél

öcsém. Én nem turbékolni knldelek téged

Szent-Márk galambjai közé. Komoly hivata-

los ügyben feleslegesek az asszonyok, külö-

nösen a te bogaraid mellett; az olaszok gyö-

nyör szép férfiak, vannak köztük csinos,

elegáns, hegyes bajuszn katonatisztek, kik

egész életüket csak a szoknyák utáni járás-

sal töltik el. Ha egy ilyen csábitóval talál-

koznátok össze véletlenül a waggonban, mind-

járt kész volna a kardösszecsapás. Es azután

kényszerítve volnál Velenczében a szállodá-

ban hagyni feleségedet, mialatt te az ottani

jegyzkkel értekeznél. Szóval, csupa ostoba-

ságot követnél el. Egyedül kell tehát utaz-

nod. Különben is le kell ráznod magadról ez

állapotot és ki kell verned fejedbl rögesz-

médet: Guy du Chesne elutazott; ez oldalról

már semmi félni való okod sincs, az irodai

teendket addig magamra vállalom, és hidd

el, hogy a kliensek nem fogják bánni, mert

egy idtl fogva nagyon rossz fogadtatásban

részesíted ket. Útra tehát, indulj öcsém.

Dániel elutazása eltt még elment bú-

csúzni Mignonhoz, ki teljesen felgyógyult és

rá unva Tranionti'a, emlité eltte óhaját,

hogy visszatér Szicziliába. Dániel szívélyesen

nyújtott neki kezet.

— Én tehát nem fogom önt már itt

találni visszatértemkor, és kitudja, látjuk-e

még egymást viszont valaha ez életben ?

Váljunk meg, mint jó barátok.

Ezeket mondá Dániel, mindkét arczát

megcsókolva Mignonnak. A fiatal n alig

védekezett ellene, de egészen kipii'ult, mintha

az lett volna a legels férficsók, melyben

valaha részesült.

Renéevel nagyon szívélyes volt a bucsu-

zás, és Dániel egészen megnyugodva utazott

el. Az utazás csakugyan igen jót tett neki;

tudváíryó szemekkel birt, mi megmenti az

embert az unalomtól; minden érdekelte. Els
sorban mindjárt a szeme elölt elvonuló zúgó

sebes ])atakok, tornyok, erdk, a magaslatok

köték le figyelmét, melyek gyorsan tntek

el elle a világos éjben. Azután szórakoztat-

ták t az utitársak is; mily élvezet az, a

nélkül, hogy egy szót váltanának egymással,

kitalálni az idegenek hazáját, ellesni tulaj-

donaikat, polgári állásukat, mveltségi és

értelmi fokozatukat stb.

i

Ez a férfi és ez a n, kik egymással

szemközt ülnek, nem beszélnek együtt, tehát

j

bizonyosan házastársak
;
a férj szivarozik, a

' n pedig eszik, tehát németek, semmire se

figyelnek, látszik, hogy eltompultak, nyolcz-

kor már elalusznak, k erényesek, a sorom-

pónál leszállva, mindent magukkal visznek,

' még esernyjüket is, tehát bizalmatlanok; a

vizitácziónál aggodalmasan néznek ki, tehát

csempészkednek.

Nem megmondtam ? az illet ember min-

dent, még csizmáit is tele tömte dohány-

nyal
;
lefoglalás, ers pénzbirságolás, dühös

lárma, zrzavar. Ah, mily szép dolog is az

utazás

!

I

A hajnal pitymallik, egy alaguton kell

átkelni és minden megváltozik. íme ez már

Olaszország a nap felköltével. A színek és

fény pompája. A hirtelen ébred természet

nem ásitozik itt úgy, mint másutt, de egy

szempillantás alatt piros az ég, megaranyoz

mindent, megfényesedik és csillámlik a har-

mattól, a sugarak kihajtják az árnyékból a

gyümölcscsel teli lombokat, szétterítik a zöld

pázsitot, szóval az egész természet hullám-

zik, balzsamos és csicsereg.

A harangok zugnak, a házak ablakai

felnyílnak, mindenikébl szép barna fejek

tnnek el, ez a szerelem országa.

Ah ! ha Renée ott lett volna ! Az állo-

másoknál mindenki jókedv, bucstizásoknál

semmi sirás, mert biztosak a visszatérés és

viszontlátásról. A waggon lassanként meg-

telik, csupa tolongás mindenfelé; nyolcz sze-

mélyre volna hely, és ime tizenketten va-

gyunk; hja! ez már úgy van, háborúban

lnek is! és mindenki kaczag felette.

Csupán a németek dörmögnek. Panasz-

kodnak a kalauzoknak s az állomásfnökök-

nek, kik vidáman biztatják ket: « Türelem

uraim! türelem! A vonat nem rohan, hiszen

nem siets, már két órai késés van ugyan.
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de, llát niit tesz az ? A vidék szép, az élet

hüsszii, minek volna hát a nagy sietség-?

Nézzék meg önök az állomások ói'áit, vala-

mennyi más, különböz órát jelez, legjobban

az jár, a melyik leginkább késik, (jh id

!

szüntesd meg röptédet ! Hol vagy, óh Renée ?

Itt van Tinin, a velenczei vonat már
elment, mit tesz az ? A pályaudvar széj),

egy eltte feállitott érczszobor, Massiino

d’Azeglio, fogadja az embert keresztbe font

karokkal, kihivó szivélyességgel. Az utczák

oszlopokkal s fákkal szegélyezvék. Ott min-

dig árnyékban lehet sétálni, a szabad ég

alatt a legpompásabb csokoládét reggelizni

és rá a legjobb jeges viz t inni.

A felébredt város élénkül, a nk meg-

nieg állanak a boltok eltt, és a legszebb

fekete szemek sugarait lövetik ránk
;
de azok

még se Renée szemei

!

Ducommun nagybácsinak igaza volt, a

katonatisztek merészek és nagyon is feszte-

len kalandhajhászok, s ha hadat üzennének

nekünk, ugyancsak namar felforgatnák Tra-

montot. Az élénkség, a zaj folyton fokozó-

dik, mindenki cseveg és csupa tréfás dolgot

beszélget fenhangon. Egy vadászcsapat vág-

tat végig a városon harsogó trombitaszó s

vidám nyerítés közepett haladva elre; bár

a hség nagy, azért senki sem zúgolódik

ellene. Bezzeg Tramontban egyebet se hal-

lana az ember, mint csupa jajt!

Mindeme benyomás össze-visszahalmoz-

tatott egy papírra, melyet Dániel levélalak-

ban dobott a póstára. Velenczébe érve el-

ször is egy távsürgönyt, azután hosszú leve-

let küldött haza, melybl körülbelül a követ-

kezket lehet kivonni

:

«Ez az utazás elragadó. Hajnalban ér-

keztem meg, azonnal a jegyzhöz futottam,

kivel dolgom volt
;
a tanácskozást holnapra

tüztük ki; ennyi szól Ducommun nagybácsi

számára. Egész nappal szabadon rendelkez-

hetvén, gondolázással töltöttem el az idt.

Tudja meg azonban mindenek eltt, édes

Renéem, hogy a költk hazudnak. Egyik a

másik után hiresztelte el, hogy ez a táj szó-

rnom. Pedig semmi sem lehet tévesebb. Hogy
lehetne szomorú ily napfénynyel? Szomorúak,

igaz, a mi ködös teleink, a mi ónszinü ég-

boltunk, sáros utczáink, a mi unalmas nya-

runk, az éles színezés, a meredek sziklák, a

dühös favágók által fejszével levágott fara-

kások tb».

«ltt azonban minden világos, derült,

élénk és kellemes, csujia dallamosság, koinoi’,

düledez palotákról beszélnek, szét dúlt ro-

mokról, de még ez a rombolás is festi, és

e romok éppen nem ])usztulnak el
;
st büsz-

kén örvendeznek a verfény stigarai alatt*.

«Azt mondják, hogy a nép mulat, látni

kell az én gondolásomat a munkában, a hajó

hátrészében állva és egyetlen evezvel evezve

tiz órát egymás után miuden panasz nélkül,

boldog, hogy élhet és velem lehet, mivel én

öt souval többet fizetek neki a rendes árnál

óránkiut, (de ezt el ne árulja ám Ducommun
nagybácsinak). A csatornák kanyarulatánál

a gondolás felkiáltásokat hallat társai figyel-

meztetéséül, hogy össze ne ütközzenek a

fordulónál a hajók, melyek esetleg szembe

jöhetnének; azt kiáltja rendesen; Gia é jiréme

stali (itt vagyok jobbra vagy balra). Még a

kiáltozásokban is csupa jóakarat és barátság

rejlik. Nem vette ön észre, hogy minálunk

mily mérgesek mindig a kocsisok?*

« Mikor éktelenül ordítozzák «Hó, hó !»

hogy félreodázzanak egy-egy ket feszélyez

gyaloglót, olyankor oly dühösen néznek ki,

mintha sajnálnák, hogy agyon nem gázol-

hatják. Itt semmi olyast nem lát az ember,

mindenki szereti egymást.*

« Olykor mégis megtörténik, hogy a

gondolák, következésképen a gondolások is

összeütdnek, olyankor aztán persze vita fej-

ldik ki, mely sokáig tart, de még szitko-

zódásuk is nagyon sajátságos, semmi gorom-

baság, csakis heveskedésböl áll az egész
;
a

szemek, a száj, karok, ujjak, czombok, lábak,

szóval az egész test mozgásban van, úgy
néznek ki, mintha valami mulattató néma-

játékot adnának el*.

«Ha az ember kiköt valahol, hogy meg-

nézzen egy palotát, múzeumot vagy temp-

lomot, mindig talál ott oly embert, ki meg-

fogja a gondolát, és segítségünkre van a ki-

szállásnál e szókkal : Povero vecchio (szegény

öreg). Ezt persze nevetve mondja s az ember

egy sout dob oda neki, de ha semmit nem
kap is, azért ö csak nevet. Minálunk a kol-

dulást nézni is keserves és valóságos rab-

lásnak mondható, a filantrópok sem szenved-

hetik s elcsukják ket, mig itt hasznosak a

koldusok*.

«Nem szomorú itt semmi, csak egyetlen

egy körülmény hangol le, az, hogy ön nincs

itt. De elhozom még e helyre, még töl-
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tünk egy szép éjét együtt a lagnna sima

tükrén».

Dániel több napot volt kénytelen Velen-

ezében tölteni, a megbizásul kapott ügy érde-

kében
;
és régi jó kedvét ott újra feltalálta.

Egy Renéetl kapott levél azonban nagyon

panaszos és lehangoló volt. Csupa csapások-

ról volt abban szó : árviz, tzvész, haláleset,

vizbe flt íryerniekek, rossz aratás, csupa

nyomor, mind megannyi Isten büntetése, de

az isten neve ki volt törülve, Renée soha

sem emlité Dániel eltt az Istent.

— Ugyan mi baja lehet? — tünödék a

jegyz. Hogy mindent ily sötét színben

lát hasson, lelkének is feketének kellene

lennie.

Kissé megvigasztalta ugyan Ducommun
nagybácsinak egy teljesen ügyleti levele, de

a vége annak is vészjóslatokat és gonosz

újdonságokat tartalmazott. Az üzlet rosszul

megy, az ipar s gazdaság pang, egy krach

tönkre tette a börzét. A radikálisok kezében

maradt a hatalom, az anarchisták a feli'ob-

bantó anyagokat tanulmányozzák, a sárgaláz

behozatala s kitörése fenyeget és európai

háborútól lehet rettegni.

Csak este tizenegy órakor érkezett Tra-

montba, hol még sokáig kellett málháját

keresni és még se kapta ki
;
a hivatalnok,

kinek azt kiszolgáltatni kellett volna, poli-

tikai eszméket volt kénytelen védelmezni,

tehát a csapszékben ült. Dániel, már belefá-

radva a várakozásba, türelmetlenkedve ott-

honát mielbb viszontláthatni, kocsi után né-

zett, de azt se talált. Szerencsére az es
elállott és a hold fényesen világított az

égen.

Dániel kénytelen volt esernyjével hóna

alatt, kézi táskájával a kezében gyalog menni

hazáig. A hidon átkelve, már messzirl látta

a parton lev házakat. Saját szalonjának két

ablaka ki volt világítva; „különös, ö távol

van, az id már éjfélre jár, mit jelentsen ez?

Renée ez órában már rendesen hálószobájába

szokott visszavonulni.

Beteg lenne tán? E gondolatra Dániel

meggyorsitá lépteit, szive olyan hevesen do-

bogott, hogy alig lélegzett szegény.

Egyszerre az ablak egyike felnyílik,

abból egy férfi alakja magaslik ki, derékig

kihajolva. Ugyan e pillanatban a szalont be-

világító fény hirtelen elvész, mintha csak

elfujták volna.

Ki lehetett az a férfi? Dániel nagy sze-

meket mereszt, oly meren bámul, hogy az

éjszaka daczái’a is felismeri Guy du Chesnet.

(Folyt, köv.)

CANON.
(Született 1829-ben, int^ghalt 1885. szept. 12-én.)

Nagyon szomorú lehet a halál birodal-

ma, ha már is megsokalta s hogy némi jó

kedvet öntsön belé, a legvidámabb mvészt

vitte magával. Akinek egész életében az volt

jelszava; «Elsö és a legfbb életelved legyen,

magadnak és másoknak örömére élni*.

1882. június havában fölkerestem m-
termében, a mikor épen Szerbia számára

dolgozott. Nem ugyan határbvitési munká-

ban, mint a nagyravágyó és sokat elbiró

nemzet talán óhajtotta volna, hanem a szép

szerb királyné megörökítésében. Hasontárgyu

festménye már a nemzetközi képkiállitáson

is méltó feltnést keltett, de maga a mester

nem volt müvével megelégedve s újra átdol-

gozta. Egész lelkesedéssel cselekedte ezt,

mert imádta a ni szépséget. Napokon át ki

nem mozdult szobájából s folyton azon törte

fejét, hogyan lehetne még egy újabb jellemz

vonással bvíteni rajta.

Mikor pedig befejezte a festményt, még

jó ideig magánál tartotta. Szerelmes volt a

saját mvébe. Pályatársai csipked tréfával

álltak el, hogy Canon mint Narcis mindig

a saját «képét» bámulja és éjjel, ha haza-

jött, fényesen kivilágítja a mtermet, s igy

nézi órahosszant. A kedélyes mvész maga

is nevetett az elménczkedökkel és csak any-

nyit mondott nekik :

— Tudjátok fiuk, miben áll a mvészet

veleje? Ezt tudjátok meg, ha igazán meg

akarjátok érdemelni a mvész nevét!

- Hát miben áll, Canon bácsi ?

— Mester csupán az lehet, aki élvezve

tud alkotni s alkotva élvezni!

Zeuxis, a hires görög fest, olyan hiven

utánozta a kéklö szlfürtöt, hogj'^ madárse-

reg szált a vászonra és csipkedni kezdte a

festett gyümölcsöt. Canonnak van itt a nem-

zeti múzeumban egy halpiaczot ecsetel fest-

ménye, a melynek láttára egy blazirt inyenczben

újra feléledt a lég hiányzó étvágy. Kérdés,

melyik nagyobb csoda a kett közül ? Annyi
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bizonyos, hogy könnyebb száz madarat csiri-

pelésre bírni, mint egy kiélt gyomorban njra

íblébreszteui az életkedvet.

A ki Canont ismerte, ers termetével,

szüntelenül mosolygó arczával és a hossza

élet tapasztalata daczára soha nem rozsdásodó

optimizmnsával, az rögtön felfedezte a nek-

sznst a mvész és mvei között. Ugyanaz a

kaczagó jókedv mindkettben, az élet javai-

nak élvezete, a lelkesült hódolat minden iránt,

a mi szép és jó.

Közmondásos vendégszeretete sok jó ba-

rátot és czimborát s; erzett neki. Ez a kö-

rülmény, valamint kiváló tehetsége már akkor

is egy mvészcsoport fejévé tette ót, mikor

még késbbi antagonistája. Makart ismeret-

len nagyság volt. A kolorit két legnagyobb

mestere az újkorban akaratuk ellenére ellen-

ségeskedésbe keveredett. Túlbuzgó hivek Írták

neveiket zászlójukra s e zászló alatt foly-

tattak elkeseredett harczokat. Azalatt a két

«vezér» a legjobb viszonyban élt egymással

és nevették hiveik túlbuzgóságát. Jellemz,

amit Canon erre a harczra maga mondott

:

&Mi ketten, én és Makart, úgy vagyunk,

mint az a bizonyos apa, a ki a családi per-

paivar alkalmával fiát az asztallábhoz kö-

tötte és Így szólt hozzá : «Eiam, mi ketten

semlegesek maradunk!* Mi is oda kötjük

magunkat a mvészethez s nem tördünk a

körülöttünk tomboló pártcsatával. A ki iga-

zán a mvészetnek él, az nem ér rá a pár-

toskodásra*.

Ha Makartuál a testszin titkait lehetett

igazán ellesni, Canonnál az aicz rózsái virí-

tottak legszebben. Makarthoz álczázva ment

a model, hogy aztán csupaszra vetkzzék,

Canonnál beburkolta testét, de nyíltan mu-

tatta arczát. Makart ni mintái többnyire

azon vidékrl származtak, mely határt ké-

pez a színvilág és a félvilág között, Canon

a highlife arczképfestöje volt. De itt is leg-

inkább a jókedv, életvidor alakokat vette

el. Volt módja benne, hogy válogasson min-

tái között, mert Európa uralkodóuöi meg-

tiszteltetésnek vették, ha neki modellül szol-

gálhattak.

Sokat dolgozott és müvei egész tlurópa

minden valamire való gyjteményében ott

találhatók. Lengyel családból szármozott, igaz

neve Straschiripka János és a Canon nevet

csak késbb vette föl. 15 éves korában Wald-

müller tanítványa, 1847-ben katona lett és

GS.')

hat éven át szolgált az osztrák hadseregben.

Aztán utazni kezdett és csak 1861-ben tért

vissza Bécsbe. Itt csakhamar bizonyos nép-

szerségre tett szert mint torzkép rajzoló.

A mellet sajátképeni szakmáját sem hanya-

golta el és mikor Karlsruheba költözött, egész

csomó terv várta valósítását. Az ismereteseb-

bek közül megemlitjük a következket: «A

halpiacz» (a nemzeti muzeum sajátja), « Malii-

mon király*, «A gyümölcsárus leány*, «Az

ap ród »
,
« Oroszlán-vadászat » , « Diogenes »

,
« Bor,

asszony és dal* stb. Azonfelül számtalan arcz-

kép, melyekben az elkel világ alakjait

örökítette meg.

Hirtelen halála nagy csapás a bécsi m-
vészetre. Elbb Makart, aztán — ezzel

hosszú idre meg van bénítva az osztrák

m vészélet. A két «jóbarát» -ellenség nem le-

hetett sokáig egymás nélkül
;
odaát folytat-

ják a harczot az örökkévalóságban.

Tábori Róbert.

«TÜNÖ PERCZEK».
{Költeméiiyok. Irta Luby Sándor. Biidai.)est, Légiády

íesivérek. 1885.)

Egyszer, keresetlen hang, csöndes de

meleg érzelmek, közvetlenség a kifejezésben :

Íme ezek a jó tulajdonságok szólnak hozzánk,

ha Luby Sándor csinos kiállítású kötetét át-

lapozzuk. De ez erények ellenében ugyan-

annyi fogyatkozások is tnnek szembe s mig

az olvasó közönség nem egy dalt vagy elé-

giát kétszer is elolvas, mert tetszését meg-

nyerte : a kritikusnak a gyjtemény legtöbb

darabja ellen kifogásai lehetnek.

Luby Sándor megérdemli, hogy ne csak

olvassák, hanem hogy birálgassák, st — ad-

juk meg neki a fokozottabb tiszteletet —
megérdemli a szigorú kritikát is. Ez a szigor

nem lehet elég erélyes, a mikor a verselés

technikáját nézzük
;
nem mintha ez a leg-

lényegesebb volna, hanem mert annak kéz-,

detlegessége Luby Sándor kötetében szinte

kirívó. Mai nap a jó rimelés, a zengzetes

strófa-szerkesztés, a vers tetszets öltözte-

tése már nem is érdem. Semmiben se halad-

tunk annyira, mint a technika e külsségei-

ben s bizonyára Vörösmarty, a kinek sima,

behízelg jambtisai annak idejében csodálatot

keltettek, valamint Bajza, a ki a rimelést

nehéz mesterségnek tartotta; sohasem hit-
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tí^k, liogy utánuk két-lulroiu évtizeddel (dy

virtuozitással kezeljék a uiagyar nyelvet,

mint Arany László a « Délibábok bsé»-ben,

vagy iíj. Ábrányi Kornél a « Csalhatatlan »-ban.

Ha egyebet nem, de azt jól érti a lég

újabb poéta-csemete is, fiiint kerülje a prózai

döczögést és mint csengesse össze a sorok

végeit. Luby Sándor, a ki pedig szintén az

újabb nemzedék tagja és a kinek egy ko-

rábban megjelent szei'én.y versfüzete és egy

népies elbeszélése a csángókról arról tanús-

kodik, hogy a gyakorlatra is elég alkalma

volt: sok helyütt egész indolensen bánik el

a versbeli technikával.

Ezek a fogyatkozások mind megannyi

foltok a tiszta nyomású velin papiron és

ugyancsak csökkentik a hatást.

A szerz nem haboz leirni eféle sorokat:

«Ugy-e, kit szúm iiiiikr.' gyászol®.

fiát nem úgy tetszik-e, mintha az el-

avult Garayt vagy Császárt hallanók ! Szinte

várjuk, hogy «erény» helyett a poétikus

(erény »-re bukkanunk. De ha ezt nem is,

rokonát, a «csattogány»-t feltaláljuk.

A mondat-alkotás is sokszor olyan Lu-

bynál, mintha prózát ima. íme egész sor

példa

:

«Derült égrl a napsugár

Oly hévvel néz a földre,

Hoyy ez, tavaszt érezve már

Hóle])lét elvetette.

Ezt a négy sort a nagyon gyönge rim

bizony nem birja verssé alakitani. Valóságos

újságírói referáda az ilyen :

«A szegedi hölgyek díszes bokrétája,

A mit a királynak nyújtottak, a hála

A szivbéli hála láthatci jeléül,

Rózsa, ibolyából és babérból lcészülti>,

S ez a józan, költöietlen hang a kötet

minden alkalmi versében bántja az olvasót,

látszik, hogy sebtiben csak az újság szá-

mára irta, mint valami naj)! hirt; de az

ilyen rinies újdonságok aztán nem is érdemlik

meg, hogy gyjteménybe fölvegye a költ.

Van-e valami elégiái bánat az olyan, október

G-iki versben, mely e közhelylyel kezddik :

vSzomoru napja ez kazánJcnaJc>^

vagy pedig:

cHazánlc dics, hs vértanúi

Jlii cs()kolák Arad poiát®.

Nem lelkesiték poétánkat a csángók

sem, mert üdvözlésükre igen közönségesen

elreczitálja, hogy

vlJárom század zsihhnsztó éjhnmálya

Egyszerre csak vidám derre vált,

továbbá, hogy

«A háromsziiiü zászló újra leng,

E szó van ráhiniezve

:

«NépszabadságI»

A lánglelkü Petfirl is ezt mondja di-

cséretkéj) :

«Lantod a diadalnak jelszavát

Meyelzte s aztán t.ulharsogá®.

Az eféle j)éldákat srn idézhetném.

Luby Sándor minden skrupulus nélkül uj

j)olgárjogüt ad a legelkopottabb hasonlatok-

nak, és ezek, valamint a prózai kifejezések

és sorok rontják els sorban kötetét. Ugyan

hányán énekeltéK Kisfaludy Sándor óta az

ilyesmit:

«Szeineidnek napsugara

Ragyogja be szivemet,

Kebelednek hullámzása

Üdvbe ringat engemet®.

Sokszor egész nyugalommal értesít ben-

nünket a szerz, hogy

«Ime a fa minden tavaszra

Rügyeket hajt s milljó virágot

csak azért, hogy elmondhassa, mint rezdül

meg a fa, ha egy levele hull le, s mily sze-

rencsétlen a szív, melynek csak egy virága

van, a szerelem és ez is elhervad. És nem

bánja a költ, ha nem fedezünk fel semmi

újat abban, a mikor Írja

:

((Szemed oly mély, miként a tenger,

S ol}' fényes, mint a csillagok
;

Szemem belé tekintni nem mer

:

Hajótörött és szárnyszegett vagyok®,

és utána folytatja, hogy a «hí5jó» nem más,

mint a «szive», mely «kincscsel rakottan

úszott », de, a mint az már szokásos, «jött a

vész» és — a többit már tudja a nyájas

olvasó.

Nagyobb baj, mikor köznapi hasonlato-

kat használva, ezeket össze is téveszti a

szerz. így azt dalolja, hogy

((Egy napom volt nékem.

Egy bvös virágom,

Eg}’ madárkám, milyen

Nincs több e világon®.
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S most mái' ezekrl azt nioiKlja, kog-y

Fénye másra árad,

Tlírt.s' tsé l'.ehlére.

Ugyan mit is? Hát persze sem a napot,

sem a madárkát, kanéin a virágot. Bizonyos.

Csakkogy odavész ám a vers katása, a mi-

kor jóakarólag keresnünk kell a kelyes ér-

telmet.

Szereti a szerz a németes egy szót,

mint artikiüust kasználni, a mi nagyon pró-

zai s idegen szellem. Nála

Patak-parti ffízek alatt

Efly kis lány ruhát mosogat,

A parton egy juhász legény,

Szerelem ég, lobog szemén*.

Egy délszláv népdal fordítása is igy kez-

ddik :

(cKobilics egy várat épit».

Mind e vet'selési fogyatkozásokkoz járulnak

a gyakori gyönge rimek. Mai nap az asszo-

nance tömeges alkalmazása poétái szegény-

ségi kizonyitványnak tetszik. Sokszor kánt-

ják érzékünket az ilyen sorvégek : «nyomá-

kan - szárnyal;® « mosolyg el — kárány-

felkö;» «szinezve — jövmre ;» «lassan —
rokkan®.

Néka a rim kedvéért oly szót kasznál

a szerz, a mely nem oda való, vagy nem

úgy, a kogy alkalmazza;

«A természet ölében

Valami csodás sejtelem

Hullámzik át, lesz ébren>^.

De legkirivókb az ilyen döczögös vers-

szak s kozzá egy Heine-forditáskan :

«Én is most — ily döre gyermek !
—

Dallolc a sötétbe’ — s lám!

Bár dalom nem szép, de véle

Aggályom eluszlatám*.

Hát biz ez csakugyan nem — «szép!» Va-

lamint az ilyen sor sem ; ((Szememre senki

sem veti)), melyben eufonia ugyan nincs.

De legyen elég a rostálásból. Ismétel-

jük, van a kötetben dicsérni való is elég.

Mindjárt a második vers: ((Lassan lobog a

gyertya lángja)) meleg, jól folyó elégia, mely-

ben a költö anyját siratja. Az «Ujév nap-

ján® czimünek a befejezése is jó. Csinos vers

a «Két levél » czimü, de csak a második fele,

mert . z els rész egyike a legprózaibbnak.

GST

,ló dal-liang szól hozzánk a « Tavaszi enyhe

szell » kezdetben :

Tavaszi enyhe szell

Simitgasd arczomat,

A lányka kis kezével

Már úgy se simogat.

Tavaszi enyhe szell

Csókoljad ajkamat,

A melyre rózsám csókja

Többé már nem tapad ».

Szelid lemondás vonul át az «Eji dal®

strófáin, melynek szerkezete igazán mvészi.

Sokszor jó éllel végzi be Luby verseit, mint

a « Végzetünk® és a «Miért kerülsz?® czi-

müekben. A <Szoba-ur dalaiból® feliratú czi-

klus humoros hangja által válik ki, ellentétül

amaz ei’ös pathoszkoz, mely «A fenyvesben®

czimü költeményt átkatja. De valamennyi

vers közt legjobb «A rongyos czipök®, ez a

realisztikus ervel, jól eladott utczai tragé-

dia, melynek csak néhány köznapi kifejezése

s egy túlzottan «zolai» versszaka bántja az

Ízlést; és még jobb «A szenes ember álma®

czimü vers, mely a legszebb reményt kelti,

kogy Luby Sándor ebben a genreban igazán

jót fog Írni.

A kötet egy harmadrészét íorditások

teszik. Heinét kevesebb szerencsével ülteti

át a szerz, semhogy utánköltéseire Endrdi

és Szász Károly fordításai mellett szükség

lehetne. Már hogyan lehetne igy kemutatni

a németek édes ajkú dalnokának egy kires

és közszájon forgó versét:

«Azt hivém már: soh’se hordom

S csüggetegség szállá meg

Es bizony mégis csak hordtam,

De hogyan V — ne kérdjetek !»

Hát ez volna a gyönyör; «Anfangs wollt’

ich fást verzagen® ...? Uhlanddal jobban

boldogul a szerz, valamint a német költ-
nkkel is, a kik közé egy királynét j^Carmen

Sylva), egy fökerczegnöt (Mária Valéria), egy

kerczegnöt (Wrede Gabriella) is soroz. Több

vers ezek közül is az alkalmiság érdekével

birt és meglepetést is szereztek széles kör-

ben, a mikor a hírlapokban megjelentek; de

nagy részének állandó becse is van s lefor-

dításuk nem volt czéltalan munka.

Luby Sándor az önérzetes lírikusok közé

tartozik (s tudvalevleg nincs halandó, a ki

kariatatlanságáról oly ersen volna meggyö-



688 4?. SZÁMKOSZORÚ
zödve, mint ;i lant mimleu férfia), azért énekli

egy helyütt

;

((Dalaim js egykor

Messze fognak szállni,

S nem egy fog köziilök

Szivbl-szivbe járni ».

Óhajtjuk, hogy e jóslat úgy teljesüljön,

a hogy a szerz miudenek eltt saját szi-

gorú kritikusául szegdik.

Dr. Prém József.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A reformált magyar akadémia ! Nem azt jelenti

ez a ezim, hogy a magyar tud. akadémia immár me-

rben kálvinistává lön, hanem azt, hogy Trefort Ágos-

ton, a nem rég választott elnök, nincs megelégedve

az akadémia mostani állapotával, mködési rendsze-

rével és alaposan hozzá fogott az akadémia reformá-

lásához. Ez minden esetre érdekes njság s hogy igaz

is, bizonyitja az, hogy t. hó 21-én már egy csoport

szemen szedett akadémikus fogla' kozott Trefort el-

nöklete alatt az akadémia reformálásának terveivel.

Jelen voltak a következ tudósok : Pulszky Ferencz,

Szász Károly, Vámbéry Ármin, Fraknói Vilmos, Kantz

éryula, Ballag! Mór, Stoczek József, Gyulai Pál, Szabó

József, Szily Kálmán, Eötvös L')ránd báró és Than

Károly. Sorba vétetett azon hat pontozat, a melyek-

hez az elnök összefoglalta relormterveit. Hosszas,

élénk vita fejldött ki minden egyes pontnál az ér-

tekezlet tagjai között : többen módosításokat indít-

ványoztak 8 végre abban történt megállapodás, hogy

az adminis/.tráczionális reformra vonatkozó pontozatok

az igazgatóságoknak, a többi pontozat pedig az egyes

osztályoknak fognak kiadatni véleményadás végett.

E. Szabó Lajos ((Els akkordok» czimü költe-

ménykötetére hirdet elfizetést. Ára 1 frt 20 kr. A
pénz a szerzhöz, Budapest, II. esalogány-utcza 13, sz.

alá küldend.

Kölcsey Ferencznek önéletrajzát fedezték fel a

dunántúli reform, egyházkerület Ráday-könyvtárában.

I

Szemere Pálhoz van intézve, ki a költnek életrajzát

akarván megírni, ehez kórt magától Kölcseytöl ada-

tokat.

«Maximes de la vie» czim alatt Páriában kis füzet

jelent meg: szerzje Beausacq Marié Diana grófn, a

i
szellemes Írón, ki többször fordult meg Budapesten

I

is, hol szívesen látott vendége volt a fúri köröknek.

I

Mutatványul a könyvecskébe foglalt szép gondolatok-
ból közöljük a következket: ((A kétely megmérgez

1

mindent s nem öl meg semmit. — A rágalom olyan,

mint a hamis pénz. Készítését senki sem akarja ma-
gára vállalni, de ha egyszer forgalomba kerül, kézrl
kézre jár. — A ki gyanakszik, azt vagy megcsaltak,
vagy ö csalt meg valakit. ~ Egy tsznrás is nagy
fájdalmat okozhat, ha régi sebet ér. — Barátod az,

aai minden hibádra figyelmeztet s mégis minden hibá-

dat megbocsátja. — Magyarország hazája mindazok-
nak, kik valaha Magyarországon voltak. »

A ((Théalre Franfiais® igazgatójává a franczia

kormány az elhunyt Perrin helyébe Jules Claretiet

nevezte ki.

A ((Magyar Helikon»-ból, Stampfel Károly pozso-

nyi könyvkeresked derék vállalatából, négy füzetet

kaptunk. A füzetek szólnak Tököly Imrérl (Márki

Sándor dr.-tól), Mikes Kelemenrl i^Erdi Béla dr. tói),

Dessewífy Aurél grófról (Deák Farkastól), s Bethlen

Miklós grófról (Deák Farkastól). Egy -egy füzet ára

csak 20 kr„ s megszerzésüket ajánljuk mindenkinek,
aki históriai ismereteit e nagy alakokról rekapitulálni

akarja. — Browning Oszkár, cambridgei egyetemi ta-

nár könyve ((A nevelés elméletének története* meg-
jelent az Athenaeum kiadásában. Ára 1 frt 20 kr.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigner Lajos.
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lések 1.60

Balázs Sándor. « Tarka
képek ». Beszély- és

rajzgyüjteniény. 2 k. 3.20

— «Vig elbeszélések* 1.50

Bartók Lajos költemé-

nyei 1.20

Bulla János « Humo-
ros elbeszélések* . 1.60

Kötve 2.40

Endrödi Sándor költe-

ményei 2 frt. Kötve 2.80

— « Újabb költeményei* 2.

—

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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BEÖTHY ZSOLT
A TRAGIKUMRÓL.

Irta: Palágyi Menyhért.

(Folyt, és vége.)

A fenség fogalmára nézve nem az a

lényeges, hogy a végtelem eszme véges kép-

ben jelen meg, mert ez, mint mondottam, a

szépre általánosan illik; de igenis lényeges

az, hogy a végtelen eszme fenyeget állást

foglal el a véges képpel szemben és mintegy

érezteti vele alárendeltségét. Vagy mint

Visclier kifejezi ; az eszme tagadó viszonyba

helyezkedik a képpel.

A fenség fogalma a tragikum elméleté-

nek alapját képezi, és ime láttuk, hogy

Beöthy mikép vetette meg ez alapot. De
értelmezése nem csak koníúzus, hanem egy-

szersmind hiányos is. A fenség definicziójá-

ból nem szabad kibagjmi a viszonylagosság

jegyét. Hangsúlyozni kellene, hogy a fenség

relatív, hogy az eszme nem csak a képpel,

melybe öltözködött, foglal el tagadó állást,

hanem egész környezete fölé emelkedik, a

mint ezt lényegben már Bürke kifejtette.

Lényeges továbbá a fenség fogalmának

megállapításánál, hogy az eszmét fejldésének

fokozatain keresztül végig kisérjük. Csak

ezáltal nyer a fogalom tulajdonképeni tar-

talmat. Meg kell mutatni, hogy jelentkezik a

fenség az öntudatlan természet világában

:

legalsóbb fokán a terjedelea>, a quantitás

kategóriájában, emelkedve a qualitás, az er
körébe és fokozatosan átszellemülve, hogy

áll el az alanyban, mint egy erkölcsi czél

érdekében mköd szenvedély, vagyis pathos.

Az ilyen levezetésnek, illetleg tovább fej-

lesztésnek Beöthy könyvében nyoma sincs.

Épp azért mondtam, hogy ö csak kész for-

mulákat vesz át, de a gondolatmenettel,

mely azokat szülte, legkevésbé sem tördik,

így a páthosz fogalma készen csöppen a

munkába, épen úgy mint elbb a fenségé.

Egy szóval Beöthy filozófiai szinezetü

munkát ir, melyben minden meg van és csak

a filozófia hiányzik. A ki egy könyvben

lépten-nyomon az eszmét emlegeti, az csak

elárulhatná néhány szóval, hogy mit ért

alatta. Hiszen hatszáz és néhány lapon jutha-

tott volna hely a fdolognak érintésére is.

Nevezetesen annyit legalább megemlithetett

volna, hogy az egységes abszolút eszme az

eszmék különböz köreibe rakódik szét, me-

lyek folytonos fejldési fokozatban állanak egy-

más fölött. És magát e fejldés-menet termé-

szetét is jellemezhette volna fbb vonásaiban,

így müve valóban filozófiai háttért nyert

volna. De éppen az a jellemz hiánya, hogy

ily háttere nincs és hasonlit oly képhez,

melyben a harmadik dimmenzió, a mélység

hiányzik. Teljesen lapos. Szerznek nincs

I
gondolati perspektivája, mert nincs állás-

!

pontja, melybl a világot nézné. Kénytelen

a kölcsönzött fogalom legszkebbre mért

körében maradni, mert ha csak egy hajszálra

is túllépné, azonnal elárulná járatlanságát.

De a ki a fogalmak levezetésével nem
tördik, gondolván, hogy megteszik ezt he-

lyette a németek, az úgy jár, mint Beöthy,

hogy tudniillik minden értelmezése hibás

vagy hiányos. így a páthosz definicziója is

egyoldalú és hasznavehetlen.

Mindenek eltt megboszulja magát itt

már a fenség fogalmában rejl alap-hiba.

Beöthynek, úgy látszik, sejtelme sincs arról,

hogy Hegel és iskolája min különbséget

tesznek a látszólagos és valóságos végtelen

között. A tér és id végtelenségét Hegel

nem tekinti a valódinak, hanem ugy nevezi

;

das schlechte unendliche. A valódi végtelen-

ség csak ugy áll el, ha az eszme önönma-

gába száll és tudatossá lesz. A fenség fogal-

mának kifejtésénél Beöthynek éppen azt

kellett volna megmutatnia, hogy az eszme,

mely a természetben tudatlan fenségben jele-

nik meg, hogy száll magába és válik a tu-

datos alany fenségévé, vagyis páthoszszá.

I
De szei'zö ezt elmulasztotta és igy nem is
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vetheti fel azt a kérdést, hogy liát az eszme,

mely minden alanyban valójában végtelen,

hogy válhatik fenségessé, azaz, hogy múl-

hatja felül környezetét. Mi adhat mértéket

kezünkbe az egyének összehasonlitásánál, ha

az eszme mindegyikben végtelen? Mondom,

szerz, ezt a kérdést fel sem veti, annál

kevésbé adhat rá feleletet : És igy elméleté-

bl hiányzik a tragikai kiválóság valódi értel-

mezése.

A szerz továbbá elmulasztja a fenség

fogalmában annak pozitív és negatív jelent-

kezési módjára utalni. Nemcsak a mozgás,

hanem a nyugvás is, nemcsak a dübörgés,

de a csend is lehet fenséges. St a nyugalom

és a csend, ha fenyegetk és az er kitöré-

sét megelzik, a fantáziát még jobban meg-

ragadják és egy határtalan hatalom lappan-

gását sejtetik. A fenségnek e negatív alakjai

tehát kétszeresen hathatósak. De jelentsé-

gük még határtalanul növekedik a tudatosság

világában. A fenyeget, de még ki nem tör

természeti hatalmat a képzelet már is olyan-

nak szereti tekinteni, mely önön magát tar-

tóztatja, de ez valójában csak a tudatos

lélekben áll el és ott oly ert sejtet, mely

a látszólag legnagyobbnál is még nagyobb,

hiszen önmagát tartja féken.

A negatív jelleg fenséget is végig kell kí-

sérni kezdetleges jelentkezési formáitól kezdve

egész addig, a hol a szenvedésben nyilvánuló

fenségig jutunk. A páthosz tartalma nem

csak szenvedély, hanem szenvedés is. Mint-

hogy azonban Beöthy a fenség értelmezésé-

bl eleve kifelejtette a negatív oldalt, nagyon

természetes, hogy a negatív páthoszról, vagyis

az erkölcsös akaratnak diadalmas kiemelke-

désérl a szenvedésekbl, sem tehet említést.

Bethytöl egy árva szóval sem hallunk

többet a páthoszról, mint hogy az egy er-

kölcsi czélért munkás szenvedély. Ez a for-

mula megtalálható Hegel és Vischernél és

egy magyar tudóst ez fölment a további gon-

dolkodás alól. Pedig a gondolat, mely ez

értelmezésben foglaltatik, csak úgy válik ele-

venné, ha tudjuk, hogy van oly világnézet,

mely a szenvedélyt az erkölcsi czéllal össze

forrasztani nem tudja, mert ellentmondást

lát a kett között. Kant bölcseletében a ter-

mészet és az (erkölcsi) szabadság világa kö-

zött át nem hidalt ür tátong és igy az ö

dualisztikus álláspontja nem igen engedné

meg, hogy szenvedély egy erkölcsi czél ér-

dekében munkálkodjék. A kategórikus impe-

rativus erkölcstanában a tiszta ész a hajla-

mokat bilincsre veri. Ezért Kant álláspont-

jából tulajdonképen csak a negatív páthosz-

nak van helye, vagyis annak, mely a szenve-

dély leküzdésében nyilvánul és Schiller, kit

Kant bölcseletéhez a lelki rokonság kapcsai

fztek épen ennek a negatív páthosznak a

nagy mestere. Csak a monisztikus álláspont

(a min Hegelé) engedi meg, hogy a szen-

vedélyt az erkölcsi czéllal összeforraszszuk,

holott azok látszólag ellenfelek.

Beöthynek a páthosz értelmezésénél tehát

alkalma nyilt volna a tragikum elméletének

erkölcstan! háttért adni, de ö ezt nem teszi,

mert tulajdonképen maga sem tudja, hogj'^ a

szavaknak, melyeket kiíi', min jelentsé-

gük van.

Az erkölcstan! háttér hiánya okozza

aztán folytatólag, hogy a páthosz fogalma

egészen töredékes lesz. Mert ha a páthosz

nem más, mint az erkölcsi czélért munkás

szenvedély, akkor ugyan minek nevezzük az

erkölcstelen czélért munkás szenvedélyt? Ha
ez már nem páthosz, akkor a gonosz akarat

többé nem is lehet tragikus : III. Rikhárd

akkor nem tragédia.

Még egy lényeges pontja van az elmé-

letnek, az tudniillik, hogy mit kelljen érteni

tragikai vétség alatt. E fogalom értelmezé-

sénél Beöthy csak Vischer elméletét az s
vétségrl kivonatolja és a saját álláspontját

tulajdoniíép nem is jelzi. Errl tehát nem

szólok.

Különben az egész m csak abból a

szempontból vizsgálandó, hogy mennyiben

tudja a Vischer, Zeising stb. elméleteit repro-

dukálni. A magam álláspontját a tragikum

elméletében tehát vele szemben érvényre

juttatni nem törekszem. Azt sem kívánhatja

a szerz, hogy az ö « eredeti* osztályozását

a tragikum területén beható fejtegetés tár-

gyává tegyem. Az olyan megkülönböztetés,

hogy a tragikumnak két föformája van, a

fogyatékos és a teljes tragikum: a bonczoló

elmeerönek valóban oly fényes bizonyítéka,

mely elég ékesszólóan beszél magáért. A
tragikum tényleg okvetlenül vagy fogyaté-

kos vagy teljes. Ez ellen apelláta nincs. Mel-

lékesen megjegyezhetem, hogy e nevetséges

megkülönböztetések alatt csak Vischer osz-

tályozása («Das Tragische des Universums,

dér einfachen Schuld és des sittlichen Kon-
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riiktes))) lappang-, csakhogy a hármas beosz-

tás helyébe a ketts lépett; a mint szerz a

hol csak teheti Vischer hármas osztályaiból

kettseket csinál : a közbüls átmeneti osz-

tályt ugyanis részben az elshöz részben a

harmadikhoz csapja.

A sok hiú osztályozásra nem reílektá-

lok, csak még egyet említek meg. Az eszthe-

tika f kérdéseinek egyike : a tartalom és a

forma kérdése. Herbart formalizmusának

hivei (nevezetesen Danzel) azzal támadták

meg a Hegel-iskola eszthetikáját, hogy a

szépnek lényegét nem annyira a formában,

mint a tartalomban keresi. Ezért szerznek

épen e tekintetben kellett volna óvatosan el-

járni. De mit tesz ? Egyrészt mondja, hogy

a tragikai kiválóság a kellem, vagy a fen-

ség formáiban jelenhet meg. Másrészt a ki-

válóság tartalmát épen a kellemben keresi,

így Melinda tragikumának magyarázatában.

A kellem tehát egyszer formája, máskor meg
tartalma a tragikai kiválóságnak. Az ilyen

fogalom-zavarral a hegeli álláspont teljesen

kompromittálva van. Azután a kellem maga

nem is válhatik tragikussá, ha mégis azzá

lesz, akkor megsznik kellemnek lenni és a

fenségbe megy át. Kleopátra nem a kellem,

lianem a démoni csábitó er képviselje. A
hol Beöthy elmélkedni akar, ott ;i gondo-

lat, vagy a kifejezés lépten-nyomon kifogás

alá esik. A szerz ezt maga érezhette, mert

sietett a gondolatot félre dobni és ez elmé-

let óriási hiányait hosszas példázgatással ta-

kargatni. E zagyváit példák igen gyakran

komikus benyomást tesznek az emberre, mert

a tragikum elméletének minden ócska lim-

lomja csodálatosan összekeverve tarkállik a

munkában. Luther, Napóleon, Ágnes asszony.

Gyulai Pál, Szép Ilonka, Ikarus, Sardauapal

és az utolsó Ítélet egy lélekzetben!

A « Faust » és az «Ember tragédiájáé-

nak összebasonlitásába azonban szerz mé-

lyebben beléereszkedett. A különbség, melyet

Faust és Ádám között felállit az, hogy az

els az önz, az utóbbi az elbizakodott aka-

rat képviselje. Ha ezt Vischer mszavaiba
fordítjuk le, akkor Fauszt a gonosz és Ádám
a jó akarat ábrázolója. Ez az a mély elméj
distinkczió, melyet szerz lapokon át részle-

tez. Pedig csak a saját formuláival kellett

volna élnie, hogy a dolgok lényegébe hatol-

jon. De itt tnik ki, hogy a kölcsönzött

gondolatok valóban csak bolt tökét képvi-

selnek. A tragikum lényegét az egyénnek

és az egyetemesnek összeütközése képezi.

Bármennyire képviselje Fauszt az általános

embert, az mégis egyén. Ádám azonban tu-

lajdonképen nem is egy ember, hanem as

ember. Madách müve nem is egy ember

tragédiája, hanem az emberé. Tartalma a

világtörténelem. A tragédiában azonban lé-

nyeges és erre esik a fösúly, hogy az, ki az

egyetemessel küzd, valósággal húsból, vérbl

lev ember, egyén legyen. Mert ha nem az,

hogy álljon el a kell összeütközés közötte

és az egyetemes között ? Minden tragikum

sarkpontját a hs sajátos életteljes egyéni-

sége képezi, hiszen a tragikai gyarlóság

éppen az individuális gyöngeségekböl, melyek

tle elválaszthatlanok, származik. Az s vét-

ség elmélete szerint a tragikum alapját az

egyénnek épen egyéni mivolta teszi, mert

ebbl következik az egyetemessel való ösz-

szeütközés. Ha azonban a tragédia hse egy

tiszta eszme, mint a Madáchéban az emberi-

ség eszmélje, akkor ennek összetzése az

egyetemessel tulajdonképen kívül esik a m-
vészet határain és filozófiába tartozik. A filo-

zófiának feladata az, hogy az emberiség esz-

méjének viszonyát az egyetemeshez kutassa.

A mvészeteknek azonban egyéniteniök kell.

mert csak ez által támad valódi élet. Madách

müve lényegesen filozófiai jelleg költemény,

melyen meglátszik, hogy megfordított módon

keletkezett, mint a hogy rendesen a költe

mények a költ lelkében fakadnak. Tárgyát,

mint mondtam, a világtörténet, vagyis az

emberiség történeti fejldés-menete képezi.

Keresni kellett hst, a ki az emberiség kép-

viselje legyen és Madáchnak az a zseniális

ötlete támadt., hogy az álmodó Ádámot te-

gye azzá. Bármennyire szellemes leg}^en ez

az eljárás, mégis világos, hogy nem egyéb,

mint egy költi lepelbe való utólagos öltöz-

tetés. St ez öltöztetésnek csak els stá-

diuma, mert ersebb és ersebb beburkolás

által talán elérhet lett volna, hogy a hs
jobban és jobban egyénittessék, ámbár ezen

az utón soha nem érhet el az, a mi csak a

belülrl induló jellem-fejlesztésbl eredhet. A
jegeczes kéreggel való beburkolás soha sem

pótolhatja az organikus, életteljes fejldést.

Összefoglalva megjegyzéseimet Beöthy

mvérl, hasonlíthatom azt oly szörny-szü-

lötthöz, melynek csak hátgerincze van, de a

feje hiányzik. Az agy a németeknél maradt.
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Hogy szerz mennyire nincs tisztában a

tragikum elméletével, akkor tnnék ki, ha

azt két-három ivén kellene kifejtenie. De ngy

látszik, hogy ö minél vaskosabb könyvet

akart csinálni.

Van azonban e törekvésének egy visz-

szája is. Szerz minél alaposabb és kimerí-

tbb szeretett volna lenni és e törekvés ma-

gában véve a legnagyobb elismerésre méltó.

A legnagyobb elismeréssel kell továbbá

megemlékeznem szerznek szép eladásáról,

kellemes, választékos stiljérl, a melyben

ugyan egyéniség nem igen jelentkezik, hanem

szép Ízlés jut kifejezésre. Beöthy olykor az

elragadtatás hangján is tud beszélni és egy-

általán sorai között az ember ott látja az

élvez, mértö arczkifejezéseit. Van ebben is

némi mesterkéltség, de a fbaj mégis csak

az, hogy a kerek mondatok mögé nem rej-

tzik ers gondolat.

Azt hiszem nem ily módon kell az ide-

gen tudományt átplántálni.

Táplál kozhatik a magyar szellem az

idegen szellem emlin, de aztán emészsze

meg valóban. Válaszsza ki a lényének meg-

felelt és dobja magától a haszontalant. A
kritika maró lúgjában oldja fel mind azt, a

mit elsajátított, hogy valóban vérébe menjen

át. Karolja át, ölelje föl mindazt, a mit a

nyugat szelleme teremtett, de csak azért,

hogy megbirkózva vele a saját nemzeti

egyéniségét juttassa diadalra.

Ha Rákosi Jen tekintetbe vette volna,

hogy Beöthy csak a Hegel és Vischer elmé-

leteit lapította el, bizonyára himnusának

hangját kissé mérsékli vala. És Szász Ká-

roly, a ki Beöthy könyvének németre for-

dítását szükségesnek látja, mit szólna ahhoz,

ha neki valaki ajánlaná, hogy Göthe-for-

ditásait fördittassa vissza németre és ezzel

ajándékozza meg a germán világot?

PETFI PESSZIMIZMUSA.
Irta; Dr. Jancsó Benedek.

(Folyt.)

Petfi pesszimizmusát a magyar iroda-

lomban egyedül dr. Melt.zl Hugó igyekezett

az zseniális, rhapszodikus modorában, ta-

láló ötleteivel és demonstratív összehasonli-

tásaival kimutatni. Az ö szellemes megjegy-

zései adtak ez eltt másfél évvel ösztönt

nekem is, hogy Petfi pesszimizmusának rend-

szeresebb, összehasonlító tárgyalását e tanul-

mány keretén bell megkísértsem.

Hogy Petfi ez irányú költészetét iro-

dalmunk kitn magyarázói oly balul Ítél-

ték meg, annak oka véleményem szerint a

filozófiai álláspont hiánya. A pesszimizmust

nem úgy fogták fel, mint az emberi szellem

evolucziójának egyik fázisát, hanem mint té-

vedését, nem helyezkedtek a modern pszicho-

lógia álláspontjára, hanem ítéletüket dogma-

tikus módon, bizonyos elölegesen megállapí-

tott eszthetikai tételekbl vonták le s igy

mellzték nemcsak a pesszimizmus lényegé-

nek tanulmányozását, hanem azt az össze-

hasonlitó módszert is, melynek segítségével

Petfi ez irányú költészetének értékét na-

1
gyobb biztossággal megmérhették volna. Mel-

lzték Petfiben a zsenit és csak a közön-

séges embert vették tekintetbe. Iskolás szem-

pontból indulva ki, megtagadták tle a fensbb

gondolatok birtokát, az eszmei mélységet.

Azt hitték, hogy ö, kinek rendszeres tanul-

mányai nem voltai, érzéseknél egyébbel nem

is bírhatott és egészen kifelejtették a szá-

I mitásból a lángész intuitív tehetségét, azt a

sajátságos valamit,, mi a zseninek veleszüle-

tett ösztöne, a melyet semmi tanulmány ki

nem pótol, a melyet Carlyle in sigM-ndk,

Faraday pedig bens megvilágosodásnak ne-

vez, a melyet már Heraklitus érzett, mikor

azt mondotta önmagáról: « Olyan vagyok,

mint a sybilla-uök, ihletéssel szólok és szá-

zadokon át hangoztatom az isteni igazságo-

kat>, a melyet a fiziológiai alapon mozgó

lélektan az idegrendszer sajátos alkotásában

és ingerelhetöségének nagyságában vél meg-

találhatni. Mikor elismerték, hogy Petfi nagy

I költ s az eszmei mélységet, a fensbb gon-

!
dolatokat mégis megtagadták tle, elfelej-

j

tették azt az igazságot, hogy a nagy költ

j

fötulajdonsága alapjában nem egyéb, mint a

!
filozóf lényeges minsége és nem vették te-

kintetbe, mit a jeles angol mübölcsel Eus-

kin mondott: «A költknek két faja van:

egyik ersen érez, de ersen is gondolkozik

s az igazságot teljesen ismeri : ezek az els

rend költk
;
a másik sziutoly ersen érez,

de az igazságról tökéletlen ismerettel bii
;

ezek a másodrend költk». A ki tehát meg-

tagadja Petfitl a gondolatok és az eszmék

mélységét, annak nincs joga Petfirl, mint
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els rangú nagy költrl vagy lángészrl

beszélni.

Egy másik tanulmányomban ugyancsak

a «Koszoriu hasábjain fejtettem ki azon tu-

dalmatlan természeti és lélektani ható oko-

kat, melyek Petfi természetfelfogását egy-

szerit szemléletbl, mély metafizikai panthe-

izmussá teszik, melyek lelkének bölcsészeti

hajlamait kifejtik és a végtelenség eszméjére

irányozva alkalmassá teszik arra, hogy a lét

tüneményeivel s az emberi élet jelenségeivel

szemben ama magasabb álláspontra emelked-

jék, melyet jogosan bölcsészetinek, vagy talán

még jogosabban metafizikainak nevezhetünk.

Kritikusaink örömmel jegyzik meg,

hogy Petfit szerelme kigyógyitotta a pesz-

szimizmusból, st Gyulai megjegyzi, hogy még

maga is gúnyolódva fordult ellenök Világ-

gylölet czimü versében. Ha ez jele volna a

kigyógyulásnak, akkor Schopenhauerrl is

elmondhatnók, hogy kigyógyult, mert az úgy-

nevezett Weltschmerder-ek ellen egy párszor

ugyancsak kifakadt. Ha jól emlékszem, ö írja

valahol : «Der Gesang unserer modernen Welt-

schmerzler-Poeten gleicht deni dér ungeölten

Eáder. Mit etwas Schmiere liesse dér heil-

lose Larm auf unseren Büchermárkten sich

dámpfens. E gúnyolódás nem magát a pesz-

szimizmust illeti, hanem a zseni ama meg-

vetését fejezi ki, melyet az utánzók nyája

iránt érez. De eltekintve mindettl, maga a

Világgyülölet czimü költemény is a legtisz-

tább pesszimizmus eredménye. A befejez

versszak felér a legszebb schopenhaueri afo-

rizmával :

Mily tréfás maga a bánat is !

Szív s fejre mily különbözleg hat:

Sötétre festi a fehér szivet

S fehérre festi a sötét hajat

Hogy az emberi lélek fájdalma örök s

mint létünk átka gyógyíthatatlan betegség,

a,nnak kifejezését mindjárt legels költemé-

nyei egyikében, a Dunán czimüben megta-

láljuk. A hajó futása és a dúló fergeteg a

folyón hosszú mély sebet vágnak, de ha a

fergeteg és a hajó elmennek, a seb begyó-

gyul
;

mig ha az embersziv egyszer meg-

reped, nincs balzsam, mely behegessze a se-

bet. Felhöszöntés czimü versében pedig a tu-

dalmatlan állapot nyugalma után való vágy

lel heves és megragadó kifejezést. A halál

eszméje a legzajosabb mulatság (Dinom-dánom)

közben is megjelenik lelkében, mint ama nagy

kérdjel, melyre még feleletet sem az id,

sem a bölcseség nem talált. Az költésze-

tének is sugalmazó szelleme lesz a halál,

mint Schopenhauer szerint a filozófiainak.

Az költészete is igazi [zeXsTy: : ha-

lállal való foglalkozás, mint Sokratesnél a

filozófia. A halál eltte sem egyéb, mint az

élet Sanzarájára következ Nirwana, a fáj-

dalom elcsendesitje, a gondolat elringatója

(Halálvágy) s azért vágyik a sirba, hol nem

élnek érzemények, a hol nincs több gondo-

lat. Mikor a halálra gondol (Temetben) bi-

zonyos elegiakus hangulat lepi meg, csende-

sen fájó, de mégis kellemes érzés; olyan,

mint a min érzést a napos szi idn hull-

dogáló sárgapiros falevelek szemlélete kelt

fel lelknkben. Ezért köti össze a szelid ver-

fényes szszel az elmúlás gondolatát és e

tekintetben felfogása bámulatosan megegyezik

a pesszimisztikus világnézet felfogásával: a

fájdalom nélkül való megsemmisülés gondo-

latával, a tudatos állapotból való csöndes,

zavartalan átmenettel a tudalmatlan álla-

potra.

Legyen sz, de szép, szelid, derült sz.

Sárga lombon fényes napsugár,

Sárga lomb közt zengje végdalát egy,

A tavasztól elmaiadt madár.

S valamint az szi természetre

A halál jön észrevétlenül :

Én reám is igy jöjjön, csak akkor

Vegyem észre, ha melletiem ül.

Még szebben, még igazibb schopenhaueri szel-

lemben fejezi ki az elmúlás gondolatának

pesszimisztikus hangulatát (.(.Szeretném itt

hagynia kezdet versében:

Szeretném itt hagyni e fényes világot,

Melyen oly sok sötét foltot látok.

Szeretnék rengetegbe menni,

A hol nem lenne senki, senki

!

Ott hallgatnám a lombok suttogását,

Ott hallgatnám a patakok zúgását

És a madárnak énekét,

S nézném a felhk vándor seregét,

Nézném a nap jöttét s lementét

Mig végre magam is lemennék.

A hervadó erd titkos beszéde, a sár-

guló lomb bús csörrenése a természet beszé-

dét lelkének finomabb ösztöneivel felfogni,

megérteni látszó költ eltt, mint a nagy

kérdésnek mithikus magyarázata jelenik meg.

Abban a harmóniátlan neszben, ama saját-

ságos némaságban, melyben valami rejtelmes.
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bús panasz zokogása liallszik, a költ lelke

ama nag}'^ álom magyarázatát véli hallani,

mely után Hamlet tudakozódott hires magán-

beszédében. A költ lelkének e sajátságos

hangulatát még határozottabban fejezi ki

Turgenjew <í

K

irándulás az erdbei czimü

elbeszélésében. « Leültem egy fa törzsökére,

könyökömet térdeimre támasztva, miután fe-

jemet lehajtva egy darab ideig hallgatóztam,

fejem lassankint újból felemeltem és szemei-

met kémlelve körüljártattam. Oh mily csön-

des, sötét és szomorú volt minden körülöt-

tem — nem, nemcsak szomorú, hanem egy-

szersmint néma, hideg és iszonyú is. Szivem

összeszorult. És e helyen, e pillanatban a

halál lehét éreztem, oly közvetetlen közelé-

ben véltem lenni, hogy azt hittem, kezeimmel

érinthetem. Ha csak egy hang lett volna

hallható, ha csak bár egy elhaló zummogás

is nyomult volna felém az erd mélyébl!

Újra lehajtottam — szinte félelembl — fe-

jemet és úgy tetszett, mintha egy pillantást

vetettem volna oda, hova embernek látni nem

szabad. Kezemmel elfödtem szememet s mint-

egy titkos parancsolatnak engedelmeskedve,

életem minden emléke elvonult elttem*.

így látja Petfi is a «lenn a völgyben

tévedezö bús patakban* visszatükrözdni fá

radt életének képét. (Hegyen ülök).

Fenn a hegyen, lenn a völgyben zúg a szél,

Közelget az idjárás sz felé

;

Oszszel szép csak a természet énnekem,

A haldokló természetet szeretem.

Tarka madár nem íütyörész az ágon,

Sárga piros levél csörög a fákon,

Innen-onnan lehull a fák levele

Bárcsak én is lehullhatnék vele!

Holtom után vajon mi lesz bellem?

Vadfa lenni szeretnék az erdben;

Ott lenne az én számomra jó tanya.

Egész világ engem ott nem bántana.

Ez a csöndes, fájdalom nélkül való kimúlás

gondolata. Igazi tökéletes Nirwana akár ab-

ban az értelemben véve, a melyet az eredeti

sanskritszó tulajdonképeni jelentése tesz

:

Maludt; akár a mongol fordítás szószerinti

értelmében : a siralomból elkülönitve. Az erd
örök, háborítatlan magánya ellentéte az élet

zajának, szimbóluma a magánosság melancho-

tikus csendjének és nyugalmának. De Petfi

nem hindu, ki csak szemléldni tud, se nem
német, kinek akaratát érzelmei s gondolatai

megbénították. Ivadéka ama lovas népnek,

melyben még némi maradványa van a no-

mád élet ösztöneinek
;
ereiben a puszták fia

daczos vére kereng, mely nem tud lemon-

dani egészen soha s azéit pesszimisztikus

hangulatának kifejezésébe is belevisz vala-

mit, mi e világ-felfogás passzivitásától oly

végtelen távol áll s ezzel pesszimizmusának

megadja azt a színezetet, melylyel költésze-

tének ez irányát sajátosan egyénivé és fájóvá

teszi. A befejez versszakban a magyar vér-

mérséklet hármoniátlansága és nyugtalan

heve nyilatkozik, mely az érzés csapon gá-

sával szétrombolja a szemléldés nyugalmát;

Szeretném, hu vadfa lennék erdben.

Még inkább, ha tzvész lenne bellem

:

E égetném ezt az egész világot,

Mely engemet mindörökké csak bántott.

Ez a sajátságos metafizika-ellenes vonás

ép oly természetes következése Petfi ma-

gyarságának, mint Heine frivol czinizmusa

a sémi faj ama sajátságos idiosynkrasziájá-

nak, melylyel az igazi gyöngéd érzések

iránt viseltetik. De egyszersmind ez magya-

rázza meg azt is, hogy miért hajlik az

pesszimizmusa a Dühring által úgynevezett

Entrüstungs-pesszimizmus felé. Ez magyarázza

meg azokat a világ és az emberek ellen

intézett támadásokat, melyeket Gyulai hibáz-

tat, Toldy pedig undort gerjesztknek nevez.

Ez ád az világ és embegyülöletének bizo-

nyos sajátságos szint, ulelytl bizonyos diákos

felfogást és Ízlést aligha elvitathatnánk. Tér

mészetesen az olyan kifejezések, «ha felül-

tetsz fejed tetejére, majd kirúgom szolga

fogadat*, nemcsak az Ízlés szempontjából

Ítélhetk el, hanem elitélhetk azért is, mert

semmit sem mondanak, semmit ki nem fejez-

nek s Így bölcsészeti vagy lélektani szem-

pontból értéktelenek. Vagy például az Annyit

sem ér az elet, czimü verse, mely azonban

mint rendkívül ers reálitásu genrekép egy

nagy fest ecsetje alatt nagy gondolatokat

ébreszt képpé válhatnék. Ilyen természet

‘^Hogy van, hogy azt a sok gazembert . . .»

kezdet költeménykéje, valamint gazdag

ur» czimü is. De e két utóbbiban a gondo-

lat nemessége és az erkölcsi czélzat enyhítik

a kifejezések szokatlan durvaságát és az

ember az alszerii küls alól érzi kisugárzani

az eszme nemességét.

Felfogása azonban ott, hol ama nagy
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kérdésrl töpreng, mely az emberi élet meg-

oldhatatlan rejtélyét képezi, a legtisztultabb

metafizika és Schopenhauer felfogásával bá-

mulatosan összevágó. Mikor Schopenhauer

leirja a végelgyengülés folytán beálló csön-

des, észrevétlen halált, azt az utolsó álmot,

melyrl Hamlet azt kérdezi: miféle álmaink

lesznek benne ? egy végtelenül szellemes for-

dulattal azt feleli: most álmodjuk ket. Sze-

rinte a halál az emberi nem ál a s azért

Hamlet kérdésére : mi lesz a halál után ? nem

lehet más észszer felelet: az, a mi a halál

eltt volt. Petfi szerint az élet a természet

álma :

Fövényszem, harmatcsepp, a szikla, melyet

Ezer villám meg nem rengethet,

Az örökké reng tenger,

A tiszta napfény és a szennyes ember,

Es minden, minden e világon

Csak álom, tünedékeny álom.

Ez álma mind a természetnek,

Kit miljom év eltt szender lepett meg,

S ki álmodik

Talán még miljom s miljom évekig

;

De fölébred végre,

Egyszerre felriad.

Fölkeltik egyre rémesb álmai

És ekkor a borzalom miatt

A semmiség feneketlen tengerébe

Fog ugrani.

Az élet álom, még pedig tünedékeny

álom s a meghalás pillanata, mondja Scho-

penhauer. aligha nem hasonlit egy nyomasztó,

nehéz álomból való felébredéshez. E gondo-

latnak ád gyönyör költöi kifejezést Petfi

a Felhit egy darabjában az « Elvándorol a

niadár>:> czimüben

:

Elvándorol a madár,

Ha szre jár

Az id.

(Tavaszsza! azonban vissza])
Száll . . . száll . . . száll . . . viszi szárnya

;

Azon veszed észre magad, hogy már a

Távolság kék levegjét issza.

Olyan sebesen száll,

Hogy eltn álomnak véled.

A madárnál

Mi száll tova még sebesebben? Az élet!

De mint a madár, ez nem tér többé vissza.

Elszáll a végtelenbe, abba az ismeret-

lenbe, melynek megfejthetetlen rejtélye oly

súlyosan nehezkedik az emberi lélek öntuda-

tára. Lelke el-eltépelödik rajta, hogy vajon

mi lesz akkor, ha az ember felébred az élet

álmából; egyforma lesz-e sorsa Sokratesnek,

! ki a mérget megitta és hóhérának, ki a mér-

get adta neki ? Mikor lelke a csillagos ég

szemlélete közben elmereng s a végtelenség

gondolatában mintegy feloszolva egygyé vá-

lik a nagy természettel és felrepül a csilla-

gok fölé, — akkor is azt kutatja: mi van

ott a csillagok felett
;
van-e ott is élet, s ha

van: ily gyötrelmes, ily bús-e, mint ide lenn?

(A csillagos ég).

(Folyt, köv.)

MALI.
Elbeszélés.

Irta Petelei István.

(Folyt, s vége.)

Fejembl elpárolgott a mámor. Kiegye-

nesedtem.

«Ki ez a hölgy ?»

«Ne felelj, öcsém. Én ozorai Bükki

Anna-Mária vagyok. Az apám királybiró volt,

a családfámnak jó árnyéka van. Eljöttem

messze földrl az öcsém lakodalmára. 0 az

örökösöm, tetszik tudni. Jelenleg látogatást

teszek egy hölgynél — kivel az öcsémnek

mulatni tetszik . . . egy hölgynél, kinek neve ?

Hogy is van csak?>

cön vezeti e nt ide Bükki Pál? Kí-

vánja, hogy feleljek ?»

« Jöjjünk tisztába*, sivitotta Anna-Mária.

«Én becsülöm az ügyességet. Ez jól volt

csinálva. Mikor minden rendben van, akkor

esni rá a fiatal emberre. Szép perszona. Nem
csodálom, hogy bir vele. Majd olyan magas,

mint én . . .* és végig mért tettl talpig.

Éreztem, hogy minden ei’m visszatér e te-

kintetre.

«Ez jól volt csinálva. így értékesebb az

eset. Meg kell szabni az árát jól. Én vál-

tom vissza. A mátka kétségbeesik, a család

zavarban. Én nem félek. Beszéljünk tisztán,

így kettecskén nem tárgyalhatják a pénzbeli

ügyeket. Azért jöttem ...»

A mellékszobácska ajtajában apó jelent

meg. Beléfogódzott a kilincsbe. Eeszketett.

« Nincsenek kettecskén* — rebegte. —
E ház ura én vagyok. Az ott az unokám.

Nyiss ajtót Máli. Ez az asszonyság bizonyo-

san eltévedt.

Az apó csak a szemével mutatott az

ajtóra. Egyik kezével fogódzott, a másik az
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gutaütött. Aszott arcza, kis szemei sugároz-

tak. Átöleltem s a dívánhoz vezettem. Olyan

csend volt, hogy egy haldokló utolsó lehel-

lete is zajt okozott volna.

« Követelem

—

mondta szenvedélyté-

lén, csendes, száraz hangon apó — követe-

lem, hogy azon hölgy e szobát elhagyja®.

« Hallotta Bükki Pál ur», — mondtam,
— «e nö önért jött. Elfelejtik, a mit tett s

megbocsátják. 0 gazdasággal kínálja s szép

arával. Fényt és boldogságot igér. Mindezt

minek ellenében ? Egy senki ellen, a kitl

büntetlenül meglehet kérdezni, hogy mi az

ára. Az anyja miatt, tudja, a ki szeretett és

csalódott. E leánynak csak, ime, egy vén

ember a védelme. E leány nem is szeret-

nek való, feleségnek pedig épen nem. Soha

tle nem hallott ön egy nyájas szót, nem
látott egy biztató tekintetet. Nem is fog.

Könny választani ...»

Pali az ajtóhoz ment és kinyitotta.

«En itt maradok* — mondta cseng,

ers hangon. — «Te, néném, egy sért szót,

egy bántó tekintetet sem teszel. Megtiltom.

És elfelejtsen az isten engem, ha ismerlek

többé. Távozz*.
*

Az anyám küldte öt.

Elvesztem volna nélküle. Botorul olyan

valakinek kezdtem képzelni magamat, a ki

azért van, hogy szeressen. Az ember haj-

landó a gyengeségekre. 0 felébresztett.

A tisztelt társadalom megtiltja, hogy én

szeressek, minthogy szerelembl lettem. Ah!

a tisztelend ur nem egyezett bele. Mit aka-

runk ? Ö a bérlje az indulatoknak s a vér-

nek. Álmokkal fizet érte. A ki megcsalja öt,

azt zd a kétségbeesésig, a halálig. Bélyeget

rá, mint a bélpoklosra. Bélyeget ivadékairól-

ivadékaira.

Zokogva vetettem magam az ágyra.

« Köszönöm édes anyám . . . Nem feledlek®.

Megersödve keltem fel.

Mit is akartam? Tán semmit. Azon éj-

szaka czélom született.

Kirakosgattam a ruháimat. Szép akarok

lenni. A szemem égett. Fehér mellemet csip-

kével borítottam be, karomat fedetlenül hagy-

tam s hajamba virágot tztem. Egy régi

dalt próbáltam dudorászni, de a gégém össze-

szorult.

Mosolyogva fogadtam Pált. A naj) be-

sütött az ablakon. A sugarak vonalába áll-

tam, hogy világítsák meg derakamat, széles

vállaimat, arczom élét.

Karomat az övébe fontam. Éreztem, hogy

remeg. Igen komoly volt. Oda simultam az

oldalához s szemébe néztem.

« Üljön le oda. Pali, hogy lássam. Ma
tetszik nekem. Nem tudom miért? Holnap

tán nem fog tetszeni*.

Karomat a vállára tettem. Éreztem a

lehelletét. Arczunk majd összeért.

Aztán a diván karfájára kapaszkodtam

szemben vele s himbáltam a lábaimat.

«E1 akarják tlem venni. Nem adom. A
menyasszony sir, a nénék átkozódnak, min-

denki fel van háborodva s maga ott ül és

én nézem. Egyedül vagyunk. Az apó sincs a

mellékszobában s a cselédeket elküldtem.

Nem akarom, hogy zavarjanak. Ma egyedül

élvezem. Látja, a kedvéért szépítettem fel

magamat. Szeretne megölelni?*

Fejemet hátra vetettem. Alig libegtem

ott a karfán.

« Átfogni a derekamat, feltartani, hogy

le ne essem. Szemhéjamat csókkal tapasztani

le s az ajakamat. Nézze a karom kitárva, a

vérem czikáz. Illatot érzek. Szeretek, sze-

retek !

»

Pali felugrott és én is. Szemben ültünk.

«A gylöletemet szeretem. Szeretem látni,

mint sorvad az epedésben. Szerelmes vagyok

a dühbe, a mit költöttem, a könyekbe, a

mik omlanak. Szeretem a korbácsot, a mi-

vel csapom ket. Maga ez a korbács. Elég

errl*.

«Nem igaz*, — lihegte, — «nem igaz.

Az enyém vagy. Mindenemet oda adtam ér-

ted. Meg nem menekülsz*.

A szeme kigyult s megragadta a karo-

mat, hogy fájt.

«És ki fizeti a költségeket?* — kér-

deztem csöndesen. «A nénéd? Anna-Mária

ugy-e ? Mi az ára ennek a leánynak ? Meg-

veszszük*.

A keze lehanyatlott.

«Máli», — mondta, — «ne játszszék.

Már senkim sincs magán kivül. Barátom,

rokonom, testvérem, menyasszonyom — egy

személyben. Megtagadtam, a kikkel éltem, a

kik szerettek. Eldobtam a vagyont, rátapos-

tam az illendségre. Semmim sincs rajtad

kivül. Kezdjünk uj életet. Add a kezed*.

Elfordultam. Nem leszek-e gyenge ?

Nem hallottam azeltt úgy beszélni. Azt
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mondhatnám, hogy bizonyos konoksággal,

elszánt megátalkodottsággal szólott. Mintha

összemérte volna, hogy mit adott és vett és

számon kérte volna tlem.

«Adja a kezét», — mondtam, — «legyen

engedelmes. Ma az enyém lesz egész nap.

Asztalt terítek, mintha felesége lennék és

szolgálni fogom. Jó falatokat keresek, poha-

rába bort öntök s megsiniogatom a homlokát

. . . Így. Eloszlatom róla a redöt. Nyakába

kapaszkodom s kényszerítem, hogy mosolyog-

jon. «Hol jártál édes uram? Bántott valaki?

Elfáradtál a munkában ? értem ugy-e?» Fogja

meg az asztalt. Pali. Ide teszszük a diván

elé. maga ül az én helyemre s én oldala mel-

lett állok ».

Aztán segítenie kellett az abrosz kibon-

tásában, az asztal elrendezésében. Alig szó-

lott. Követte a szemével minden mozdula-

tomat.

Ingereltem.

«Ugy, leülsz oda, A fenyk suhognak;

ott kinn a Maros forrása csereg. A rigó

fütyöl s te az asztalhoz ülsz. Valaki kapar

az ajtónál. Nem egy kis gyerek-e? Fekete

szem, morgolódó dudus, oly kerek s makula

nélkül való, mint a Miatyánk. Egy falatot

neki — egyet neked. Üt közbül ültetjük

melléd — s ide mellém. Nos? nem ad nekem

is egy parányi helyet ?»

Felugrott az asztaltól.

«Ne kínozz. Mi beszél belled?*

Lehunytam a szememet és mosolyogtam.

« Mindez ott a gyergyai havasok közt:

tudja. Abban a kis házban, mit az apja

hagyott, a hol úgy el lehet bújni. Aztán a

puha moha. hogy ring az ember rajta, mintha

tollán járna. A tisztás szélére érünk. Meg-

riadt z szalad a patak kavicsos martján.

Halló! puskát rá. Vau puskája? Igaz, — és

szememet kinyitottam s szemébe kapcsoltam,

— tud lni? Ah! egy golyó. Kigúnyolása a

teremt istennek. Maga a végzet. Egy darab

ón, a mibl az akarat halált csinál. Beko-

pog a brön, a húson át a szívig. Simán,

komolyan. És megkérdi az életet: «Jösz-e

velem?*

Az oldalszobában a falon az apó pus-

kái, pisztolyai s kardjai függtek nagy szar-

vas-aggancson. Leakasztottam egy gyöngyhá-

zas agyú török pisztolyt s játszva dobáltam

a kezemben.

«Fél tle?* — kérdeztem s felé hají-

tottam. « Fogja ki. Töltve van. Az apó ka-

tona volt. Egy öreg pajtása néha hozzá jön

s rendbe szedi ezeket a jó barátokat. Csak

parádéból, tudja*.

Aztán hirtelen elejébe ugrottam, melle-

men széttéptem a csipketakarót s mondtam

:

«Löjjön ide. Tapintsa, hol a szivem! ke-

resse !»

« Szeretlek*, kiáltotta.

« Gyáva vagy*.

« Bírni akarlak, ölelni, csodálni. Élni

akarok érted s csókodban legyen halálom*.

< Megadom. A tied leszek addig, mig az

ón a csbl a szivedbe ér s kicsalja belled

az életet. Az ajakamat ajkadra tapasztom s

magamba szívom a lelkedet. Vaay add nekem

s légy te az enyém ennyi ideig. Kikeressük

a szivemet s én neki irányzóm. Átölelsz, meg-

csókolsz s én nem fogom érezni a halált »,

«Az alkud tetszik, Máli. Én elfogadom.

Kijátszom a halált. A szivembe lövök s te

az enyém leszel addig, mig kikergetem ma-

gamból az életet*.

«Nein — nem te, én lövök. Nekem sen-

kim sincs itt. Az anyám oda túl van. Nem
bírok szeretni, s tele a szivem szenvedéssel*.

«Nem, én akarok. Az enyém leszel

addig*.

«Te még szeretni fogsz s boldog leszel*.

«Téged eljegyezlek s el nem felejtsz*.

< Téged megsiratnak — engem senki*.

« Szeretlek. A te halottad leszek. Máli . .

.

Máli ...»
f

Es a szivéhez szorított s ajaka az

enyémhez forrott. Átölelt mind a két kar-

jával. Éreztem a teste melegét. Minden csepp

vérein lobbot vetett.

Az eszem elhagyott s a szememre ho-

mály borult.

Rám szakadt a menny.

*

Aztán csak komolyan emlékezem.

Mikor eszmélni kezdtem, már szürkült

és sokan sürgöldtek a szobában.

Valaki azt mondta: «Ilyen ifjan*,

«Történt valami?* akartam kérdezni.

A szoba keringett velem. Teljesen erö-

telennek éreztem magam. Mintha nem is egy

egész test lennék, hanem csak úgy darabok-

ban pihennék ott a virágos díványon. Lomha,

zsibadt, gyenge voltam. A szemem kinyitot-

tam s ismét lehunytam. Óhajtottam bár a
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tél minden hidegét a torkomra vetné, kiilön^

ben meggylök.

« Ilyen ifjan

»

Hallottam azt a hangot, az utolsót, mi-

eltt eszméletemet elvesztettem: c Mali, Mali >.

Szemrehányással, szerelemmel
;

váddal,

csalogatással, hízelgéssel, könyörgéssel tele

hang az.

Kinyitottam a szememet. Az emberek a

szoba közepén valamit körülállták.

Felszöktem.

Egy olyan sárga aczot láttam, mint az

agyag, és egy maroknyi vért a földön. Az

arcz az övé. Rávetettem magam. Valami

melegség locscsant az arczomra.

A vér.

Aztán nem tudok semmit. Már tavasz

volt, mikor ráismertem az apóra. Ott guny-

nyasztott az ágyam mellett.

Meghalt-e igazán ? Arra az agyagsárga

fre s a vérre iszonyúan jól emlékszem. De

mért halt meg ?

Mért nem csalt meg ? Nem kellett volna

megfogadnia egy örült leány beszédét. Mitl

félt ? Tlem ?

Mikor elhagyott az eszem, várnia kel-

lett volna, hogy karjai között ébredjek fel!

De Így megszökni az élet elöl, az öröm elöl

!

Vagy mentünk volna együtt.

Oh ! Ha megcsal és eldobja a pisztolyt.

«Elni akarok veled, birni akarlak ...» Lá-

bához borultam volna, hogy csókolgassam

a kezét.

Itt hagyni engem egyedül! Hogy soha

egyebet ne tegyek, mint sírjak utána s hív-

jam, kiáltsam éjjel, nappal. Hát élet-e ez ?

Ha büntetés: szörny.

A fejem igen fáj s összezavarodnak benne

a gondolatok. Csak azt szeretném még tudni,

miért hagyott el ? S ha elhagyott, jó ! de

mért nem jelent meg azóta ? Azt az arczát,

mely olyan szinü volt, mint az agyag, nem
akarom látni.

, S most harmad Ízben szólít: «Máli . . .

Máli ...»

Ugyanazon hang ez. Az utolsó.

Mit jelent ez? Éjjel, csendes éjjel be-

kiáltja az ablakon. Jól hallom. Nem vagyok

én bolond.

Mit tegyek?

GYJTEMÉNY
A CID-RO.VIÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gusztáv. —
(Folyt.)

XXXVI.

Sancho király, Sancho király

Castilia fejedelme

Ó-Castiliába ment

Onnét Burgostól Leoniíí,

^
Leontól Aszturiába,

S onnan San Salvadorig,

St egész Santillanáig

Ment, s Navarrába belépett,

S hogy a frank királyt boszantsa,

Átmegy Aspa szorosán is.

S tábort ütve hét nap, s éjjel.

A frankok királyát várja.

Várja, várja, de hiába,

Fordul Így hát Castillába,

J a levél Avignonból,

Avignoni szent atyától.

Hogy Rómába pápa vár rá.

Jöjjön hát és lesz császárrá.

Hozzon véle harmincz öszvért,

— Éppen csak kilencz lovat kért —
De Cidet a Campeadort,

El ne hozza, hagyja otthon.

Hogy a kortes ne zajongjon.

Fel ne lázadjon, ne ám

!

Jó Cid ezt meghallja ám,

A kortesbe megy sietve.

Szintén megy — Cidet követve —
Háromszáz nemes hidalgo.

«— Egy jutalmat, jó királyom,

Ne tagadj meg semmi áron.

Hogyha mégysz Rábába,

Vigy magaddal el Rómába,

Hogy idegen földeket^

Pusztítsak majd te veled,

Mind elhagyójuk Castiiát,

S családomnak birtokát.

S érve a frankok honába.

Pusztítunk és rablunk majd ott,

Várva azt a hetyke frankot,

Aki vonna számadásra)).

A kitzött napra éppen,

Os Rómába érnek épen.

Rómában, amint leszáll.

Gyors lováról a király.

Pápának csókol kezet,

S ezt teszik, kiket vezet.
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A hidalgók mind utána,

Csak Kodrigo mozdulatlan,

Cid eltt ez még szokatlan.

Megy templomba dón Rodrigo,

Szent Péternek templomába,

Lát hét széket, sorba szépen,

Vár királyra mind a hét.

A legszebb a frank királyé.

Ép olyan mint a pápáé,

S látja Cid, hogy egyszerbb

A szék, mely királyáé.

Frank király székéhez lép most,

S rúgást mér rá, oly hatalmast.

Hogy a szék, bár volt aranybul.

Négy darabban szerte hull.

Másik perez ben — annak vége —
A helyén van Sancho széke.

Egy herczeg, ki látta, igy szólt:

iSavojának herczege volt)

«— Sújtson rád az égnek átka.

Közösítsen ki a pápa;

Megsértél egy jó, s kivált

Hírneves dics királyt*.

A Cid ezt hogy meghallotta,

A herczegnek válaszolta:

«— Ne említsük fel sokat

A jó, s nagy királyokat.

Bánjunk vélük tisztelettel,

Ubéresi kegyelettel*.

Erre Cid hozzája lép,

S arczul vágja szörnyiikép.

Szól a herczeg — csak nyöszörög —
«— Vonjon kérdre az ördög!*

Hogy megtudja ezt a pápa,

Don Rodrigót sújtja átka.

Rodrigo meghallja ezt.

Pápára ekként ijeszt:

«— Pápa, vedd le rólam átkod.

Mert pórul jársz, majd meglátod:

Fényes öltönyöd, palástod,

Lovamon lesz, máj meglásd, ott!»

Félve hallja ezt a pápa,

S változik áldássá átka :

«— Feloldozlak, Cid, ezennel.

Feloldozlak kész örömmel.

A kortesben érdemed nagy

:

Átkomtól tehát szabad vagy.*

XLII.

Don Fernando ép telosztá

Tartományát, földjeit.

Mert közel van a halála.

Mely régóta üldözi.

A gyászos terembe lép

— Gyász fágyollal leboritva —
A feledett dón’ Uraca,

Az infánsn, s könyezik.

A király ágya eltt

Illend, nagy tisztelettel

Meghajol, s térdéi’e hull le,

S kéri, s csókolja kezét.

Nagy fájdalmát néma könynyel

Tolmácsolja még elébb,

Aztán hódoló szavakban

Önti ki keserveit:

« - Melyik égi, földi törvény

Volt atyám irányadód.

Hogy a nktl mindent elvészsz,

S a fiáknak átadod?

Nem jog ez, nem is igazság,

S nem lehet azzá, atyám.

Földeket hogy férfi kapjon.

Ki szerezhet a csatán.

És ha mégis ez történik.

Ellened, mondd csak, u it tettem,

Amiért kitagadál, mondd,

Mi a bnöm és gaztettem?

Garcia, Alfonso, Sancho

— Hajh, körülted vannak ám! —
Minden birtokod megkapják.

És nem gondolsz én reám

!

Hogyha nem volnék leányod.

Tettedet úgy érteném.

Hogy igy elfelejthetsz engem,

S feleled, hogy élek én.

Rám zarándok köntöst öltök,

S távozom, de megjegyezd :

N — férj és birtok nekül —
Egyedül, hajh, mibe kezd?

Idegen földre megyek.

Mert nem hagysz földet reám,

S hogy tagadhassam e tetted,

Megtagadlak, meg, atyám

!

XLIV.

« -- Halni vágysz atyám, meghalni

Szent Mihály fogadja lelked!

Aki rábeszélve megcsalt,

Annak hagytad mind a telked.

Castiliát Don Sanchónak

A hires Castiliát,

És Leont dón Allonsónak,

Garciónak Biscayát.

S lányod, mert én n vagyok.

Hajh, birtok ne’kül hagyod

!

Kénytelen leszek bolyongni.
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Mint valamely tévedett n,

Testem annak kell átadnom,

A ki megkiván s elém j,

Mórnak csak pénzért adom,

A keresztény kapja ingyen,

Lelkednek hasznára válik

A pénz, a mit szerzek ígyen*.

«— Hallgass, hallgass, oh, leány.

Több ily szót ne ejts ki ám

!

N, ki ilyet mond ki még, mi !

Szent, a máglyán fog megégni!

Ott, a régi Castillába’

All egy város elfeledten,

Én is szinte elfeledtem:

Zámora neve •— reád vár —
Zámora jOl védett egy vár.

A Duero egy felül,

A Tojada másfelül,

S a Moreria keríti —
Mindenki vágyón tekinti!

Ki ettl megfoszt leányom.

Szálljon rá örökre átkom!*

Szólt mindenki : «Amen, ámen!

Mindenki: dón Sancho ám nem!»

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monniertl.

(Folyt.)

XVI.

Hásmotozás.

— Ez Gruy ! de hát mit csinál ö itt ?

Elutazása e szerint csak szinlelt lett volna.

Vagy talán inkább távollétemröl értesitve

jött vissza. Értesitve, de ki által? Eenée

által kétségtelenül. Hiszen (ruy neki külön

levelet irt, midn Tramontot elhagyta. Eenée
tehát tudta, hol lehet t feltalálni és vissza-

hivita, mihelyt én útra keltem. Most már
értem örömét, mikor engem elutazni látott.

Es én szegény bolond, én nem is értesitet-

tem öt megérkezésemrl, hogy kellemes meg-

lepetést szerezzek számára . . . Eh, de az nem
lehet, mit is gondolok! én rosszul láttam, az

lehetetlenség. Fájdalom! nagyon is jól lát-

tam, úgy van.

Az ablak újra bezárult
;
Guy tehát le

fog jönni. Dániel az ajtóhoz húzódott, háttal

a falhoz támaszkodva, várta az éjjeli láto-

gatót, hogy rögtön torkon ragadja
;
háborgó

indulatában talán meg is ölte volna.

Egy perez telt el igy, Guy nem jött le;

mikor a szív elszorul s majdnem szétpattan,

hosszuk a pillanatok. Dániel dühe azonban

egyszerre ámulattá változott. Ott állott az

ajtó eltt, táskáját földre helyezve, kalapját

szemeire huzva, a veríték csurgott róla, pe-

dig didergett a hidegtl, mert a szél üvöl-

tött ersen, de képtelen volt egy lépést is

tenni, hogy felmelegedjék.

Mig csak kételkedett, bizonyos konok

indulattal fegyverkezett fel, hogy annál job-

ban megersítse magát kételyeiben, de most,

mikor már a bizonyosság tárult fel eltte,

félt azzal szembeszállani és kétségbeesetten

vonult félre elle. Semmit sem akart meg-

tudni, s a hidegtl vaczogó fogai között is-

mételget folyton :

— De nem, én rült vagyok; hiszen

semmit se láttam, nem, nem, az lehetetlenség!

Végre felnyílt a kapu; Dániel a falhoz

simult s visszafojtá lélekzetét és félreforditá

fejét, hogy semmit se lásson. A kilépk nem

is sejthették ottlétét. Csakugyan Guy volt a

kilép, megelzve egy n által, ki aztán kar-

jába fogódzott s mindketten gyors léptekkel

kaczagva távoztak. Dániel ert vett magán,

hogy megnézze ket. A n fehér köpenybe

volt burkolva, Eenée jól ismert köpenyébe,

melyet még vlegény korában maga tett a

nászkosárba; a menyasszony barna n volt

és ez a finom tejszinü fehér gyapjú kámzsa

oly igen jól állott szép arczához! Istenem!

mily ünnep volt az, mikor Eenée, még akkor

szz hajadon, felpróbálta azt és gyönyör
fekete haja végig omlott a jégtakarón. Akkor

nyujtá oda legelször ártatlan homlokát Dá-

nielnek csókra.

— De nem, az nem Eenée, sokkal

magasabb, nem lép oly gyorsan, és nem is

kaczag oly hangosan.

Dániel pár lépést tett az elsiet pár

felé, azután hirtelen megállott az út köze-

pén, fájdalmasan rebegve:

— Hátha mégis volna.

Dániel nem akart bizonyosságot sze-

rezni felle. És hogy kimentse magát saját

szemei eltt, nagyon bölcs okoskodásokkal

indokolta eljárását, a botrány az utcza kö-

zepén, talán épen nyílt czivakodás, hisz hol-

nap már az egész város bele volna avatva a
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kényes titokba. Pedig mindezt kerülni kel-

lett. Egyébiránt Tramontban más olyan fehér

köpeny is lehetett. Az nem volt tehát ok-

vetlen a Kenéeé.

A legegyszerbb mód meggyzdni, hogy

Renée nem hagyta el otthonát, az lett volna,

ha Dániel egyenesen felmegy lakásába, de

ez az eszme csak nem akart megfogamzani,

az egyszer helyes eszmék csakis a rendes

állapotban lev agyban szoktak egyszerre

megszülemleni.

Dániel csak nagy nehezen tudta magát

elszánni, hogy a fasor ajtaján benyisson. A gáz-

láng már egy óra eltt kioltatott a lépcskön

;

tapogatódzni kellett, hogy megtalálja a kar-

fát. Az els emeletre érve, hol az iroda volt,

a jegyz, noha még csak huszonöt lépcst

járt, lihegett. Már csak vagy harmincz fok

volt felmenni a lakás ajtajáig, de az oly

hosszú és kinos volt. A mint a folyosóra ért,

megállott, hogy újra lélekzetet vegyen
;
csak

akkor vette észre, hogy táskáját s esernyjét

az utczán feledte, már pedig minek hagyja

azt ott a tolvajoknak ? Újra lefutott, hogy

felhozza azokat s aztán, meg lévén terhelve,

még sokkal lassabban lépdelt felfelé
;
végtére

tapogatózva, keresve az ajtót, kezébe akadt

a csengetyü gombja.

Becsengessen ? Ugyan minek ébresztené

fel az öreg Gertrudot és vele az egész alvó

házat? Dániel egy pillanatra arra gondolt,

hogy a vendéglben nyittasson magának éj-

jeli szállást. De az illem, az úgynevezett

point d’honneur megakadályozta öt abban;

úgy gondolá, hogy az mégis csak nagy gyá-

vaság volna és elhatározta, hogy próbakisér-

letet tesz. Zsebében lévén a minden zárt

nyitó fkulcs, meg fogja kisérteni az ajtó

felzárását, ha az ajtó nem fog engedni, jele,

hogy belülrl van bereteszelve és hogy ak-

kor Renée nem távozhatott a házból.

Beléilleszté tehát a kulcsot a zárba, csak

Isten tudja mily aggodalom közt, és ime az

ajtó engedett. E szerint Renée még sem volt

honn

!

Dániel kénytelen volt leülni az elszo-

bában; szemei kidülledtek gödrükbl és ha-

lántékai lázas idegességgel lüktettek.

Mindenki pihent már a házban, sehol

egyetlen ég világosság, semmi nyoma sehol

az életnek. — Dániel lehúzta czipöit, hogy

ne nyikorogjanak a padlózaton, azután láb-
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ujjhegyen lépdelve, két kezét elre nyújtva,

mint valami vak, szobájába jutott.

Ott semmi változást nem talált; karos-

széke várt rá s gyertyája a kandallón vala.

Dániel jól érezte magát a sötétben, mintha

félt volna meglátni valamit. Nesztelenül lé-

pett a Renée szobájába nyiló kárpitajtóhoz

és fülét oda tartva, hallgatódzott, úgy hogy

még a leghalkabb lélekzést és a legcsende-

sebb alvás egyenl lihegését is hallania kel-

lett volna. De nem hallott semmit; hanem

még mindig kétkedett, már többé nem Re-

néeben, de önmagában, saját hallásában, gya-

núiban és azon kérlelhetlen kegyetlen való-

ságban, mely pillanatról pillanatra világosab-

ban merült fel eltte, mindig kétségtelenebbül,

ijesztbben és kinosabban. Siketnek hitte

magát.

Csak egy gombot kellett volna meg-

nyomni az ajtó felnyitására. Dániel húszszor

érinté is már azt kezével és mindannyiszor

hevesen rántá vissza. Nem mert a dönt való-

ságról meggyzdést szerezni, vájjon Renée

szobájában van-e vagy nem. Ha ott lenne,

minden sötét gondolat eloszlanék a viszont-

látás édes forró csókjában. Guy du Chesne

jelenléte, kési hosszas látogatása, kési tá-

vozása, minden könnyen magyarázható lenne:

nem volt-e a troubadour oly ember, ki eljön

hivás nélkül is, s nem szokta megérteni, ha

távozásra intik ? Különben magánosán nem

lehetett Renéevel, miután egy növel hagyta

el a házat. De hát ki lehetett ama n?
Semmi esetre sem a Szicziliába visszatért

Mignon. Egyébként az mindegy, mihelyt

Renée szobájában volt ....

Igen, de ha nem lenne ott?

Dániel nem merte megnyomni a kilin-

cset. Egy gondolat azonban mégis felbátoritá.

— Elutazásom eltt, gondolá magában,

minden nap be szokott zárkózni, és ki nem
nyitá az ajtót soha másnak, csakis nekem.

Az ajtónak tehát most is zárva kell lenni,

miután engemet távol lenni gondol.

Mit sem koczkáztatott tehát a kilincs

megnyomásával. Mit tegyen? Várt és gon-

dolkozott, végre határozott és az ajtó leg-

kisebb ellenállás nélkül azonnal felnyílt. Az
ablaktáblák be voltak téve, az ablakok nyitva,

ez rossz jel : Renée tehát nem volt ott.

Dániel körülkutatta a szobát kezeivel,

még mindig csak sötétben, és egy bútorda-

rabhoz ért, melyet elefántcsont simaságáról



702 KOSZORÚ 44. SZÁM

tapintás által Renée zongorájának ismert fel

;

nem a szalonbeli zongora volt az, mely min-

den látogatóé volt, hanem még kis leánykori

kedvencz zongorája, melyet átvitetett Dániel

távollétében saját kis czellájába, hol rende-

sen tartózkodott.

Tizenöt nappal azeltt, mikor még kész-

akarva iparkodott bizalmatlanságát táplálni,

Dániel ebbl azt következtette volna, hogy

Kenée csak azért hozatta azt ide, mivel tudta,

hogy nem kedveli, st kerüli a zenét. Most

azonban, mikor szüksége volt rá, hogy higy-

jen, azt gondolá, hogy nem venné magát igy

körül fiatalkori szzies tiszta emlékeivel, ha

szivét valamel}'^ nag}^ bn terhelné.

És most ez emlékek Dánielt is tömege-

sen ostromolták egyszerre; eszébe jutott a

zöld pad, a fekete hajfonat, a fehér ruha, az

ünnepnapi reggelik, a vlegénység ideje, a

gondolat, az érdekldés, mely megragadta a

fiatal leányka magasztos szellemét, mikor be-

mutatta neki Platót Jézusban, végre pedig

az a reszket gyönyör, a mit érzett egy reg-

gel, egy bizonyos ablak alatt, a rózsabokorba

rejtzve, mikor legelször hallá életében ama

kis zongora hangjait e dal kíséretében:

((Meglátva t, megszerettem azoimal.

Szeretem azóta, magamnál is forróbban.

Érte dobban szivem minden verése

Örökké, örökké !»

Másnap igy szólt hozzám: « Érzem, ha

engem hallgatnak. íme, most is hallgatódzom,

óh, fájdalom, Renée már nem érzi közelléte-

met. Oly csendesen alszik ....

Dániel visszafojtott lélekzettel, lábujj he-

gyen közeledett az ágyhoz s még szemeit is

lehunyta, habár bizony a homályban nyitva

is tarthatta volna bátran a nélkül, hogy

lásson valamit. Halkan, gyengéden, bár resz-

ket kézzel, félre vonta a függönyöket, de

félve, hogy felriasztja álmából fiatal nejét,

nem mert elre lépni. Hiszen szörnyet is

lehet halni az ijedségtl. Végre összes erejét

összeszedve, megérinté kezével a selyem láb-

takarót . . . Sajnos, meg kelle magát adni a

kérlelhetlen valóságnak
;

az ágy nem volt

felbontva és senki sem pihent a közös fek-

helyen. Oh ! az a kedves, drága fej ! Ha ott

találja Dániel keze alatt, mily kitörése lett

volna az öröm és szerelemnek, hogy elfelej-

tett volna egy pillanat alatt mindent, meny-

nyire megbocsátott volna mindent!

A fiatal férj egy karszékbe roskadt, és

úgy maradt ott, mint egy élettelen, akarat

nélküli, st még gondolkozásra is képtelen,

tehetetlen, lélek nélküli, lesújtott test, mely

azonban mégis szenvedett. A részvét és

aggodalom egy fellobbanó érzése azonban

egyszerre magához térité.

Renée bizonyosan még hajnal eltt visz-

sza fog térni, és ha belépve engem itt talál,

rémületében holtan esik össze.

Dániel átment szobájába és felnyitá az

ablakot, hogy átkutassa a láthatárt, szemei-

vel egy bizonyos szálloda felé bámulva, me-

lyet a sziget sürü fái takartak el szemei

elöl. A kiköt s a hidak elhagyottak valá-

nak, az éj csendes, üde, szép és csillagtól

ragyogó volt.

Éles szell csapódott Dániel arczába,

tehát bezárta az ablakot, és majd leroskadva

az álmosságtól, ruhástól vetette magát ágyára,

de azért nem tudott aludni
;
csupa rémképek,

lidércz látományok gyötörték, s a rémeket

képtelen volt a higgadt gondolatok által el-

hárítani.

— Várjuk be a holnapot. Sokszor a

látszat csal. Hány elitéit ártatlanság példája

van elttem 1 Én még bizonyosan nem tudok

semmit. Isten is azért bocsát meg, mivel

mindenttudó. - Egyszerre újra képzelete

eltt látta a fehér csuklyás köpenyt és ama

nevetgél férfi és n együttes, gyors távo-

zását. Vájjon, mi felett nevetgéltek?

Felmerült eltte Renée szobája, a távol

lev Renéeé, az elhagyott hálószoba! Ekkor

elrejté fejét a párnákba, melyeket fájdalmá-

ban keser zokogás közt harapdált.

A hajnal els hasadtakor neszt hallott,

egy ajtó nyilt fel, a szalon melletti háló-

szoba ajtaja. Azután léptek következtek Re-

née szobájában és ismét mély csend lett, de

kevéssel utána pár kellemes, nagyon halk

akkord ütötte meg Dániel füleit és egy cseng

hang éneklé:

((Meglátva t, megszerettem azonnal.

Szeretem azóta, magamnál is forróbban.

Érte dobban szivem minden verése

Örökké, örökké!))

A hang eleinte emelkedett, azután csen-

desült, mindig halkabb és halkabbá lett, mig

végre egy utolsó befejezetlen mondatban

lassaukit elhalt egészen.

Dániel mindkét összekulcsolt kezével
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leszoritá száját, neliogy egy fájdalmas fel-

kiáltást hallasson. A véletlen mégis nagyon

kegyetlen volt. Hogyan ? Ugyanazon szavak-

kal, ugyanazt éneklé éppen most Renée egy

egészen más felindulás benyomása alatt, egy

más férfiúra gondolva!

Eddig csak az rjöng szenvedélyek

gyötörték ezt a szegény, lázas fejet: a fél-

tékenység, a gyanú, a sértett büszkeség,

a gylöletes és fellázító szégyen érzete. De

most már a szív fájt a megrepedésig, az

vérzett. Mit véthetett ö Renée ellen?

— Énekelve aludt el, kiáltott fel Dániel

rülten a fájdalomtól.

XVII.

Magyarásatoli.

Egy órával késbb a kel nap sugara

besütött az éppen elszunnyadó Dániel szo-

bájába. Felriadva álmából, megmosta eltor-

zult s az úti portól, füsttl még egészen fe-

kete arczát, azután az ébred ház mozgal-

mát, zaját hallva, csendesen átment a cseléd

szobába.

— Nini ! Jézus Mária ! Az ur itthon van

!

— kiáltott fel Gertrud, kezeit összecsapva.

Dániel mélyen szeme közé nézett
;
tudni

szerette volna, hogy bele volt-e avatva úr-

nje titkába.

— Tessék, most semmi reggeli sincs ké-

szen, — szólt az öreg gazdasszony, két-

ségbe esve.

Dániel kissé megnyugtatva, nem állhatta

meg, hogy el ne mosolyod]ék Gertrud felett,

kit csak a konyhabeli dolgok nyugtalanítot-

tak; ö nem tudott hát semmit, ki tudja,

hátha talán nem is volt semmi tudni való.

— Mikor érkezett meg, nagyságos ur?

— Ma éjjel.

— A kisasszony nyitotta ki az ajtót ?

— Nem, nem úrnje, nem az asszony volt.

— Hát akkor merre jött be a nagysá-

gos ur ?

— Velem volt a fkulcs.

— No tessék ! Ö csak mindig a régi

marad, — dörmögé Gertrud. — A kisasz-

szony kilencz órakor már aludni küldött ben-

nünket és a zárt nem reteszelte el. Az ur

helyett akár egy rabló is bejöhetett volna,

hogy mindent elvigyen.

— Mikor lefeküdtek, Gertrud, volt va-

laki vendég a szalonban?

— Csak a kisasszony volt ott.

Guy tehát csak késó'bb jöhetett, gondolá

Dániel és e szerint várni kellett öt, miután

a cselédeket elküldte elre. Azután közö-

nyösen mondá:

— Majd értesítse úrnjét visszaérkezé-

semrl, ha felébred.

— Az ur még nem is látta öt?

— Adja ide kalapomat.

És a nagyságos ur elmegy hazuról,

a nélkül, hogy lássa a kisasszonyt?

— 0 alszik.

— És nem is reggelizik ?

Ez volt Gertrudnak a legnagyobb bök-

kenje. Akár a tüzbe is belé ugrott volna

szívesen, csakhogy Dánielt minél gyorsab-

ban feléleszsze és megmentse az éhségtl,

mit ö a legfbb szerencsétlenségnek tartott.

Mindenki abban fejti ki jóságát, a miben

tudja.

Dánielt tehát kényszerité a várakozásra

és be kellett neki menni az ebédlbe, hol le-

ült háttal a nap felé. Nem akarta többé látni

sem az eget, sem a vizet, sem a hegyeket;

a tárgyak közönyössége magánkívül ragadta,

fellázitá. A magyarázat égetvé, elkerülhe-

tetlenné vált
;
habár szerette volna még elo-

dázni ezerféleképen, kitérni elle, kikerülni

a keser és heves jelenetet, mely minden

esetben csak fájdalmas lehet és mely elre

is elrémité.

— Itt van csokoládéja, elkényeztetett

gyermek, — mondá a belép Gertrud. —
Én magam készitém, hogy annál haioarébb

megkapja, mialatt apró süteményéi-t küldtem

az ön számára.

Dániel megkisérlé a reggelizést, eleintén

bizony nehezen ment az, de hát az ösztön

segítségére jött. Néhány korty után felül

kerekedett az étvágy; a csésze kiürült, még

a kis kanna tartalma is lecsúszott
;
st mi

több, a test kielégítése által, még a szellem

is megkönnyebbülten érzé magát.

Pár perczczel azután Dániel neszt hal-

lott a szalonban.

— Te nem is tudod, kisasszony, az ur

megérkezett, és már reggelizik is.

— Ah, mily kellemes meglepetés!

Renée befutott az ebédlbe.

— Hát csakugyan úgy van, — mondá

belépve vidáman, — ön úgy toppan be vá-

ratlanul, és itthon van, a nélkül, hogy élet-

jelt adna magáról?

Dániel fel se kelt helyérl és meren
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nézett nejére. Eenée nyugodt és mosolygó

volt, szemei csillogtak. St úgy is tetszék

Dánielnek, mintha arcza még üdébb, viru-

lóbb és deriütebb volna.

Összehasonlitá magában ezen az ablakon

át beöml napsugártól megvilágított arczot

azzal, melyet képzeletében látott, és szive

elszorult.

— Hát még csak meg se csókol téged ?

— tört ki Gertrud, ki mindenbe bele avat-

kozott. — Ób a csúnya! Ölelje hát meg a

kisasszonyt.

Ez a szerencsétlen beavatkozás még Ke-

néet is sértette, kiküldte az öreg gazdasz-

szonyt, azután Dánielhez lépett, ki az asz-

talra könyökölve, arczát kezeibe rejté, és

szelíden kérdé tle :

— Szenved ön, barátom?

— Igen, szenvedek.

— Mi baja van?

— Du Cllesne ur tegnap este kilencz óra

után jött ide?

— Nos aztán?

— És éjfél után hagyta el a házat.

— Az meglehet.

Dániel felkelve, hangosabban folytatá:

— Midn távozott, egy n kisérte t el.

Ki volt ama n ?

— Nincs önnek semmi mondani valóm.

Eenée hideg büszkeséggel tért vissza a

szalonba s Dániel követte t.
— De az Isten nevére kérem, feleljen

nekem, védelmezze magát!

— Nekem nincs mi ellen védelmeznem

magamat.

— Mondja, óh mondja, hogy nem vétkes.

— Ön tehát vétkesnek hisz engem?
— Ön ma reggel fél öt órakor lépett be

szobájába.

— Nos aztán ?

— De beszéljen hát, magyarázza meg

nekem az egészet. Hiszen egyebet sem kívá-

nok, mint hogy hihessek önnek.

— Ön úgy sem hisz már nekem, miután

gyanúsít. És ugyan mivel vádol? Merészelje

kimondani.

Most meg már kérdezett, ö vallatott,

és mennyi fensöbbséggel, a sértett méltóság

mily hangsúlyozásával, mily magasztos hig-

gadtsággal tette azt. Dániel azon a ponton

volt, hogy térdre boruljon eltte és bocsá-

natért esdekeljen.

— Ön nem meri kimondani, és én —

én pedig félek azt kitalálni. Nem, hagyja el,

hallgasson, már is sok a szégyenbl. Hol a

hit megsznik, ott többé semmi sincs!

Eenée e szavak után ott hagyta férjét

és bezárkózott szobájába. Dániel rémülten

rohant Ducommun nagybácsihoz, és azonnal

elbeszélte neki a történteket.

(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Petöfi-reliquiák. Dr. Török Aurél egyetemi tanár,

ki a Petfire vonatkozó ereklyéket gyjti, a napok-

ban két ily ereklyét adott át a nemzeti múzeumnak.
Az egyik Petfinek diákkorából való, «Scriptura spe-

cimina» (próbairás) és Alexander Petrovics van alá-

írva
;
a másik négysoros emlékvers, «SóIyom Sándor*

aláírással. Az elst Korén István nyugalmazott evang.

gymnáziumi tanár Szarvasról, a másikat Neumann
Károly nyug. evang. lelkész Aradról küldötte be dr.

Török tanárnak, hogy gyarapítsa velk a nemzeti

múzeumban rzött Petfi-ereklyék gyjteményét.

A Kisfaludy-társaság Gyulay Pál elnöklete alatt

í. hó 28-án tartotta rendes havi ülését a m. tud. aka-

démia üléstermében. — Beöthy Zsolt titkár jelentette,

hogy a Szentesen tartott ünnep alkalmával a társasá-

got P. Szatmáry Károly képviselte, ki Horváth Mi-

hály fölött emlékbeszédet is tartott. Jelentette továbbá,

hogy Szemere Pál költeményeinek kiadásával megbí-

zott Szvorényi József az I. kötetet, mely Szemere

költi mveit foglalja magában, már november hó

második felében kiadhatja. Ezután Ábrányi Emil «A
koldus* ezimü költeményével tartotta székfoglalóját.

Balázs Sándor «Biztos gyógyszer* ezimü novelláját

I

olvasta föl. Ezután Ágai Adolf «A mi halottunk*

ezimü emlékezését olvasta föl, melyben a közte és

néh. Gyry Vilmos közötti viszonyt Írja le. A fölol-

vasásokat zárt ülés követte.

A «Hazánk» legújabb (októberi) füzete érdekes
tartalommal jelent meg. Öt czikk van benne s minde-

!

nik a század második negyedének mozgalmas éveibl
meriti tárgyát. Kászonyi Dániel «Egy régibb kor ifjai*

ezim alatt a pozsonyi jurátus életbl mond el egyet-

mást. Vasváry Ferencz «A kecskeméti nemzeterök*-
rl és saját élményeibl mond el néhány epizódot;

id. Szinnyej' József komáromi emlékiratait folytatja;

Bányai Árpád «Zalatna feldulása»-ról ir, végre Hegyesi
Márton okmányokat közöl «Az 1849-iki havasi had-

járat történetéhez*. Majd tárczarovat következik,

melyben Kossuth Lajosnak egy rendelete, egy múlt

századi gúnyvers s Dobokamegyének a hadi sege-

delmet megtagadó, 1812-iki relácziója olvashatók.

A Rákóczi-nóta vagyis a régi eredeti Rákóczi-

dat (ifj. Erdélyi Náczi szegedi zenekara nemrégiben

az Írók és mvészek körében adta el) közelébb meg

fog jelenni Id. Ábrányi Kornél zene-akadémiai tanár

zongora-átiratában. A kiadványhoz ama magyarázó

adatok is mellékelve lesznek, melyek e népszervé

vált dallam eredetére vonatkoznak.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigner Eajoa.

Pallas részv énytársa.«ág uyonidája.
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(Folyt.)

VI.

A szép és fenséíj focialnia Kantnál.

Nem hiába tartják sokan, bog-y az id

:

a legjobb kritikus. Az események ngy foly-

nak, bogy a következmények mindig ma-

gukban rejtik az elzmények kritikáját. A
bölcselet fejlödés-metiete is olyszerii, liogy a

saját tartalmának bírálójává lesz. így Kant

filozófiája is megtalálta kritikáját az utódok

bölcselkedésében. Reinbold, ki Kant bölcsé-

szetének népszersítéséért kortársai közt a

legtöbbet tett, észrevette a kriticzizmus-

nak egyik bibéjét. Az érzéki tartalom for-

málása Kantnál ugyanis három fórumon ment

keresztül. E három fórum az érzékiség, az

értelem és az ész volt, melyek általánosságot

és szükségszerséget hoztak a részleges és

esetleges küls benyomásokba. Az a kérdés

támadt, bogy e bárom fórum és nevezetesen

a két els min kapcsolatban állanak egy-

mással. Vájjon közös gyökérbl erednek-e,

vagy egész függetlenek egymástól?

E kérdésnek jelentsége nagyon egy-

szer. A ki'iticzizmus a léleknek a legkülön-

bözbb apró tehetségekre való szétforgácso-

lásában lelte örömét. Nem maradhatott tehát

el a törekvés, mely egységét ismét helyre

állítani akarta. Reinbold valóban az érzéki-

ség és az értelem közös forrását az ö «Vor-

stellungsvermgen>;-jében találta. Tulajdonké-

pen nem is kellett egyebet tennie, mint a két

külön álló tehetséget egy közel fekv közös

nevezet alá hozni.

Az utódok mind mélyebbre és mélyebbre

hatoló kritikát kezdettek gyakorolni Kant

bölcseletén. A kérdés, melyet Reinbold föl-

vetett volt, uj alakot öltött. Világossá lett

ugyanis, bogy Kant jóformán csak forduló-

pontjait tüntette föl annak az alakitási pro-

czesszusnak, melyben az alany vele született

formái által a tapasztalati ismeret-anyagot

részesiti. Ezeket a fordulópontokat éppen

az érzékiség, értelem és ész jelölték. Bi-

zonyos, hogy nagy elméje éppen az át-

menetek eszközlésénél tündökölt legjobban

és ezáltal tette éppen lehetvé a pszicholó-

giai elemzésnek azt az elmélyedését, melyet

késbb Herbartnál és Lotzenál találunk; de

a legnagyobb nehézségek mégis csak meg-

oldatlanul maradtak. E nehézségek a pro-

czesszusnak kezd és végpontjánál jelentkez-

tek legtisztábban és leghatározottabban. Azo-

kon a pontokon ugyanis, hol a «Ding an

sicbs az éi'zékiség els formáiba, a tér és

id keretébe lép és azon a ponton, hol már

a logikai kategóriák által formált tapaszta-

lat irányadó eszmék segélyével véglegesen

rendeztetik.

Az els ponton Scbultze, Beck és Mai-

mon akadtak fenn, az utóbbin Ficbte.

Az a kérdés támadt, bogy a «Ding an

sicb», melynek semmi köze az érzékiség és

értelem formáihoz, mi által válik alkalmassá,

bogy ugyancsak ezekbe a formákba lépjen.

Vagy még radikálisabban ; hogyan lehet egy

«Ding an sich-röl beszélnünk, midn az az

ismeret minden tormáin kivül esik. A fele-

let erre nem lehetett más, mint bogy érzéki

benyomásainkról visszafelé következtetünk

valami x-re, a mi azok alapját képezi. Igen,

de ezáltal a dolgok magánvalója és az érzé-

kekre gyakorolt hatásuk okozatos kapcso-

latba hozattak. Már pedig az okozatos kap-

csolat az értelemnek egy kategóriája és a

«Ding an sicb» az ismeret minden formáitól

mentesnek állíttatott, tehát nem eshetik az

okság -törvénye alá sem. Egyszóval nincs

rá mód, hogy a «Ding an sich» belépését az

érzék és értelem formáiba érthetvé tegyük.

És nincs rá mód, hogy a magánvalót a két-

kedés támadásai ellenében megmenthessük

El is kellett ejteni. Más szóval az isme-
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réti proczessziist el kellett vágni talajától,

a tapasztalattól. E mtét által nagyobb kö-

vetkezetesség volt hozható Kant bölcseleti

rendszerébe, de e nagyobb következetesség

vajmi nagy áron lön megvásárolva. Az utó-

dok feladták Kant bölcseletében a realiszti-

kus elemet, hogy annál következetesebben

fejthessék ki benne az ideálizmust. A tapasz-

talat helyett már most csak az «elötalált»

érzések szerepeltek és a törekvés oda irá-

nyult, hogy e szegényes maradéka a i'eá-

lizmusnak is valainiképeu fölöslegessé té-

tessék.

Fichte volt az, ki erre vállalkozott. A
kriticzizmus az ismei'et folyamában mindig

egy szenvedöleges és egy tevleges elemet

konstatál. A szenvedöleges elem kivülröl

származott, a levölegesség pedig, mely az

elbbit formálta, az alanyból er-edt. A kett-

nek egymáshoz való viszonya mindig kétes

maradt, ámbár általában az ui- és szolga vi-

szonyában tntek fel. Fichte az ismeret fo-

lyamában a tevleges, az énbl származó

elemet annyira túlsúlyra emelte, hogy e

zsarnokság alatt a szenvedöleges, kivülröl

származó elem végkép elenyészett. Az én

az ismeret világát teljesen önmagából te-

remtette meg és az egész reális világ csak

bens alanyi módosulatok játékának tnt fel.

Az ész tehát föltétien úrrá lett az is-

meretek alakitásában és nem támaszkodott

többé semmi kivülröl ered adatokra. A «Ding

an sichí eltnt. Fichte egyúttal az észt f-

leg mint gyakorlatit, vagyis mint a csele-

kedetekben irányadót fogta fel, úgy hogy az

ismeret világa teljesen alárendelve lön az

ész gyakorlati czéljainak. Kant bölcseleté

tehát kétszeresen vált egyoldalúvá. Egyol-

dalúvá lett, mint ideálizmus és még inkább,

mint gyakorlati ideálizmus. E gyakorlati

vagyis cselekvési ideálizmus legersebben az

erkölcstant fejtette ki.

Kant maga Reinholdot, Becket és Fich-

tét hiperkritikusoknak mondotta. Nem helye-

selte, hogy bölcseleté párthiveinek kezei

közt ennyire az ideálizmus elnyére félre-

billent. Arra törekedett, hogy a reális és

ideális elemeket bölcseletében egyaránt fen-

tartsa és a mennyire lehet összeforraszsza. E
törekvésbl származott eszthetikája.

Az ismeretben foglalt tárgyi és alanyi,

vagy tartalmi és formai, vagy végre szenve-

döleges és tevleges elemet kellett egymás-

sal összhangzatba hozni. A tárgyiasnak olyan-

nak kellett lennie, hogy alanyivá válhassék, a

tartalomnak fogékonynak kellett lennie a

formák iránt és a tevleges elemnek nem

volt szabad meren ellenséges álláspontot el-

foglalnia a szenvedöleges anyaggal szemben.

Ha az én-nek vannak irányadó eszméi, vagyis

czéljai, akkor a külvilágnak olyannak kell

lennie, hogy az eszmék benne megvalósul-

hassanak. Igaz, hogy a külvilág nincsen

alanyi czélszeriiség szerint berendezve és a

természeti jelenségek magánvalójukban nem

eshetnek a czélszeriiség szempontja alá, ámde

az alany, aki irányadó eszmék szerint jár

el, kénytelen a világot a czélszeriiség szem-

pontjából tekinteni.

íme a közeledés a teleologia álláspontja

felé, melytl a természettudományok annyira

irtóznak és melytl régebben Kant is ide-

genkedett. A ki az okság kategóriáját alanyi

eredetnek állitotta, mert csak ez által vélte

a természetben uralkodó általánosságát és

szükségszerségét biztosíthatni, az utóbb a

czélszeriiség kategóriáját, mely igazán tisz-

tán alanyi jelleg, a természetbe szeretné

valami uton-módon beléédesgetni. Olyan ez,

mint a ki kezdetben erszakoskodik, és

végi hizelegni kényszerül.

Ugyanaz az irány-elhajlás, mely Kant

elméleti bölcseletében érezhet: gyakorlati

íilozöíiájában (az erkölcstanban) is észlelhe-

tövé lesz. Valamint a «Ding an sich»-et oly-

szerünek kell most már feltntetni, hogy az

az eszméknek — ha másként nem, legalább

látszólag alá vesse magát, úgy a hajlamokat

is összhangzásba kell hozni az ész parancso-

lataival, azaz a kategorikus imperativus élét

kissé eltompitani.

Mind a két czélra Kant a szépet találta

alkalmatosnak.

A szép tehát gyakorlati szempontból az

erkölcsösnek szimbólumává válik a termé-

szetben, úgy hogy a szép által a hajlamok

önkéntelenül oly irányt vesznek, a mint ezt

a kategorikus imperativus zsarnoki hangon

követeli. Ezt az eszmét dolgozta ki Schiller

az eszthetikai nevelésrl szl leveleiben. El-

méleti szempontból a szép pedig nem más,

mint a czélszeriiség szimbóluma a természet-

ben, úgy hogy a szép által meghatva czél-

szerüséget érzünk ott, a hol czélt nem kuta-

tunk, vagyis a természet olyannak tnik fel

elttünk, mitha azt egy benne rejl elme a
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czélszerüsé;? szempontjából rendezte volna.

Összefoglalva a szép nem egyéb, mint az

öntudattalaniil jelentkez czélszeriiség és er-

kölcsiség.

(F'olyt. köv.)

PETFI PESSZIMIZMUSA.
Irta: Dr. Jaucsó Benedek.

(Folyt.)

Az élet a természet rémes, nehéz álma,

nem egy jótékony szellem kedves adománya.

A legtragikusabb végzet, melytl nincs sza-

badulás, mig csak össze nem rogyunk alatta,

mint a görög tragoediák hse a sors csapá-

sai alatt. Az ember csak azért született, hogy

szenvedjen. (ilf/óVí én még c világon?)

Életünk folyása irtózatos vándorlás két vég-

])ont között, melyeknek egyike sohasem hagy

el, a másikat sohasem érhetjük el. Leopardi

sem fejezte ki szebben e gondolatot, mint

Petfi « Mögöttem a m,uU» kezdet költemény-

kéjében és « Világosságot» czimü versében,

melynek pesszimizmusa sötétebb Babusén

pesszimizmusánál is.

Irtózatos sötét az ember kebele, söté-

tebb a bányánál, melyben mécsek fénye lo-

bog és az éjszakánál, melyben csillagok ég-

nek. Nincs benne sem csillag, sem mécs, még
csak egy hamvadó sugárka sincs. Csupán

csakis egyetlen vezet volna : az emberi ész,

mely fénynek hirdeti magát. Nem követeli

tle, hogy átvilágítson a más világnak fá-

tyolán, a szemfedön, csak azt mondja meg,

hogy miért születik az ember?

Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok

S miért vagyok?

Magáért szü'etik az ember.

Mert már magában egy világ?

Vagy csak egy gyüríije az óriási láricznak,

Melynek neve emberiség?

Igazi schopenhaueri gondolat, bámula-

tosan megegyez Schopenhauer ama tanával,

mely az egyéni életet a faj életének egyetlen

mozzanata gyanánt fogja fel, a mely szerint

minden élnek tiszta lényege a fajtában rej-

lik. íme Petfi szerint is az egyén csak egy

szeme ama láncznak, melyet az emberiség

képez s azért az egyén kinja, fájdalma nem-

csak az kizárólagos sajátja, hanem közös

a fajéval. Ezért a kérdések kérdése többé

nem a lenni vagy nem lenni; hanem az.

hogy használ-e embertársainak az, ki felál-

dozza magát érte? Hogy elj-e az általános

boldogság kora, melyre a jók törekednek s a me-

lyet a gonoszok meggátolni igyekeznek ? Az ö

lelkében is felvetdik az eszme: vájjon nem

lehetne-e az emberiséget megváltani az ál-

talános nyomortól? Az lelke is elmereng

az általános boldogság korán, mint épen csak

Leopardié, ki azt hiszi szakadatlan fájdalom-

tól sújtott lelke egy világosabb perczében,

hogyha sikerül az emberiséget egy nagy

családdá egyesíteni, megszabaditani a tudat-

lanságtól és a bntl, ha a zsarnoki önkény

helyébe a szabadság fog lépni s az egyéni

eljog uralmát a teljes egyenlség váltja fel,

ha az ész, mint törvény fog uralkodni és a

tudomány megszabadít a fájdalomtól s az

igazság életünk vezér-csillaga lesz, akkor

eljön az általános boldogság kora. Petfinél

is jelentkezik tehát a pesszimizmus ama
sajátságos mozzanata, mely Shelleynél az

emberi szellem felszabadításáért, a fájdalom

és a nyomor enyhítéséért küzd pozitív tö-

rekvéssé lesz, mely Turgenjew és Swiu-

burne Algernonnál az emberiség megváltá-

sának humánus gondolatát teszi ve.zérlövé és

irányadóvá.

Szeretné, ha a boldogság, a millióm ér-

dek egy-egy sugara volna az uj napnak,

mely a láthatáron még túl van, de a mely

még feljö. Szeretné, ha czélja volna e világ-

nak és folyvást e czél felé emelkedve elbb-

utóbb elérné. De hátha úgy vagyunk, mint

a fa, mely virágzik és elvirit, mint a hul-

lám, mely dagad és aztán lesimul, mint a

k, melyet felhajitanak aztán lehull, mint a

vándor, ki hegyre mászik s ha a tett elérte,

ismét leballag

:

S ez Így tart mind örökké.

Föl és alá, föl és alá ... .

Irtóztató, irtóztató! —
Kit még meg nem szállott e gondolat.

Nem fázott az soha.

Nem tudja még, mi a hideg?

E gondolathoz képest

Me'eg napsugár a kigyó,

Mely keblünkön jégcsap gyanánt

Vérfagylalón végig csúszik,

Aztán nyakunkra tekerdzik

S torkunkba fojtja a lélekzetct.

Ez a pesszimizmus legsötétebb gondolata, a

bölcsészeti kétségbeesés legmegrázóbb kifeje-

zése. Ez költi tolmácsolása ama gondolat-

nak, mel3^et Bahnsen következ szavai fe-
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jeznek ki: « Oktalanul és vakon mköd
chaosban élünk a megváltás minden remé-

nye nélkül, a miben minket valami irtóztató

végzet, még a mvészi teremtés, az esztlietikai

szemlélet és a tudományos buvárlat gyönyö-

rének élvezetétl is megfosztott®.

Ennek tudatát fejezi ki Byron is, mi-

kor azt mondja: «Eletünk hamis mivoltu. E
súlyos végzet nem feklietik a dolgok har-

móniájában, a vétek e kiirthatatlan járványa,

e határtalan upas, e mindent megmérgez
fa, melynek gyökere a föld, levelei és ágai

a felhk, melyekbl harmatként hullanak

alá a kinok az emberekre — betegség, halál,

szolgaság — mind az a siralom, melyet

látunk s a mi rosszabb, mint a siralom, me-

lyet nem látunk s mely áthatja a gyógyít-

hatatlan lelket mindig megújuló kinnal». Ezt

érezte Homéros is, mikor modern szenvedé-

lyeinktl ment lantján az egyetemes fájda-

lom érzetének hangot adva, ekép énekelt:

Sehol sincsen szánandóbb valami az embernél

Mind a közt, mi a földön lehel és mászik.

Ezt zokogja a népdal is, mikor énekli

:

Édes anyám, kiskoromba’

Zártál volna koporsómba.

Petfinél is az erény, a hírnév, a dics-

ség, a remény, minden csak illúzió, mint

Leopardinál, csak egy emberi érzés nem

:

a szerelem. Legsötétebb pesszimizmusának

közepette sem mondja illúziónak, semmiség-

nek
;
csak annyit mond

:

Oh szerelem, te óriási láng!

Ki a világot gyújtod ránk,

Aztán ellobbansz .... tán egy perez alatt

S örök sötétség s hideg hamvad marad.

Keble bár határtalan puszta, melynek termé-

ketlen földében csak egy élöfa van, mely

árnyat vet az egész világra. E fa a gylö-

let, mely azonban el fog dlni, mihelyt egy

óriás, a boldogító szerelem megjelen. (Hol

vau oly nagy pusztaság ?) Bár vad, sötét

föld keble birodalma, bár harezban áll a

mindenséggel, a lányka képe bevilágít keble

éjjelébe, mint a napsugár a rabhoz földalatti

börtöne kisded ablakán. (Megteremtéd lelkem

uj világát). A szerelem amaz egy-két tiszta

hang, mely lelke harmoniátlan hangzavarába

tévedett, az egyetlen fa, melyet kétségbe-

esésének vizözönje még el nem lepett s a

melynek ágain bujdosó reménye még egy kis

menedéket lel. Ez az a kimondhatatlan va

lami, mi meghozza az szi tájnak is a tavasz

szép emlékezetét, tehát

Cseppenj bé, keser életem

l’oharába, édes szerelem.

Ekként fogja fel egy néhány költe-

ményében a szerelmet s ez csakugyan azt

látszik bizonyilani, hogy t pesszimizmusá-

ból a szerelem gyógyította ki. De ha vizs-

gáljuk részletesebben, mikép fogta fel Petfi

lényegében a szerelmet, látni fogjuk, hogy

felfogása e tekintetben sem különbözött a

pesszimizmus költinek felfogásától. Schopen-

hauer azt tnondja, hogy a szerelemben «nem

egyéni kin és kéj, hanem az emberiségnek

jövend léte és specziális mivolta forog szó-

ban, az egyénnek akarata tehát magasabb

hatványban, mint a fajnak akarata lép fel.

Ez az, a min a szerelmi ügyek páthosza és

fensége, elragadtatásának és fájdalmának

transzczendens volta megnyugszik, melyet

bemutatni a költk századok óta számtalan

példával igyekeznek, mert nincs tárgy, mely

érdekességre ezzel vetekednék, mert ez a

faj kéjét és kinját érintvén a többihez, mely

csak az egyeshez szól, úgy viszonylik, mint

a test a sikhozj). A szerelem ma már többé

nem egyszer érzéki kéj, mint az ókorban,

vagy rejtelmes édes, vallásosan kenetes, mint

a középkorban, hanem a kor idegrendszere

állapotának megfelelen mély és fájdalmas,

a faj végtelen kéjét és kinját magában hor-

dozó metafizikai és transzczendens termé-

szet érzelem. Musset szerint a szeretet

mélysége arányos a szerelem okozta fájda-

lom mélységével s ennélfogva szeretni annyi,

mint szenvedni, szenvedni annyi, mint tudni.

St Hugó Viktor is a Conteniplations ^Neked

szakasztám e virágot^ kezdet költeménj'^ében

két végtelen : a szerelem és az óceán vég-

telensége közt hánykódik, mig végre is sze-

relme a nagy bánatban elenyészik, miként

a nap az óceán végtelenében s a sötét mély-

ség elfoglalja lelkét az éj borzalmaival együtt.

Ez az emberek szenvedélyes, kéjjel és kín-

nal vegyes szerelme, melyrl Kölcsey énekeli

villámként csap lángozatja

És összezúz reményt és életet.

Nálunk a szerelmet is, mint minden más ér-

zelmet bensleg áthatja az értelem s igy
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lesz aztán a puszta érzéki kéjbl metafizikai

természet érzelem, valami fensöbb, kiválóan

értelmi, mely nem élvezhet ott, hol az ész

kielégítve nincsen. Gyönyören fejezi ki a

szerelem e transzczendens voltát, a végte-

lenség gondolatának e mozzanatát a szere-

lemben Petfi €Sohasem volt az szerelmes^

czim költeményében. A szerelem nem teszi

rabbá, hanem szárnyat ád, melylyei átröplni

a földet csak parányiságnak tetszik

:

Szállók én az angyalok kertébe.

Föl az égre pillantás alatt,

S koszorúba fzöm ott a kertnek

Láng rózsáit, a csillagokat.

Majd az égi fény borit el, majd az

Alvilágnak éjszakája föd

Szállók és egy pillanatban Iátok

Istent s mennyet, poklot s ördögöt.

Nincsen i.t tér, nincsen itt idköz:

Hogyha szárnyam fölkerekedik,

A világnak megteremtésétl

Szállók a végs Ítéletig.

S Így ha mennyet és poklot bejárok,

A pokolban a mi gyötrelem

Es a mennyben a mi üdvösség van

Egy perczben mindazt átérezem.

Bár van pillanata, mikor a szerelem

számára rózsafán kis madárfészek, de számos

Ízben könypatakja, aggodalmak erdsége

és holt remények sötét búbánatból sztt

szemfedje is volt. Szebb és találóbb epig-

rammatikiis meghatározását a szerelemnek

sehol se találhatni, mint Örült czim költe-

ményében :

Szép állat az asszonyi állat,

Szép de veszedelmes :

Arany pohárban méregital.

Én ittalak óh szerelem !

Egy harmatcseppnyi belled édesebb,

Mint egy mézzé vált tenger

;

De egy harmatcseppnyi belled gyilkosabb.

Mint egy méreggé vált tenger.

Amint Schopenhauer a szerelmet nevezi,

a faj géniuszának e háború viselését az egyé-

nek rz géniuszával lényegileg igazabban

és találóbban senki sem határozta meg, mint

itt Petfi és e meghatározásnak szebb és

költibb illu ztrácziója alig hiszem hogy
legyen, mint az, a mit Turgenjew adott Mi-
lics Klára czim elbeszélésében a szegény

Aratow szerelmének vázolásával.

Petfit nem a szerelem gyógyította ki

pesszimizmnsából, mert a szerelmet nem

az optimizmus szempontjából fogta fel, ha-

nem a pesszimizmuséból s az szerelme is

a modern kor gyermekének kéjjel és kínnal

vegyes szenvedélye volt. Legnagyob boldog-

sága közepeit is megsóhajtja a futó felh

gyanánt eltn életet (Még alig volt reggel.

Ma egy éve) s a szerelem e miatt való rö-

vidségét. A kételkedés bántja s bár a vá-

gyat nem veszítette el az élvezésben, az

élvezet elveszítésének gondolata ü.egzavai’ja

lelkének csendes nyugalmát, mint a búsan

siró szi szél fnvalma a veröfényes nap suga-

rától csillogó tó sima tükrét. Fél, hogy el-

találja veszíteni azt, ki rá fényt és meleg-

séget áraszt. A sejtés összeszoritja szivét s

eszébe juttatja:
»

Milyen sötét vón’ a világ, az élet

Ha nem szeretnél fényes angyalom.

Szeptember végén czim gyönyör elégiáját

pedig az elvesztett boldogság elérzete teszi

oly meghatóvá. Azt az örök szomorúságot

érezzük e költeménybl felénk lengni, mely

a lét múlandóságának ösztönszer érzésébl

származik. A természet nagy rejtett bána-

tának zokogását halljuk csendes méláncholi-

kus hármoniába olvadni az egyéni boldogta-

lanság szomorú elérzetével

:

Elhull a virág, eliramlik az élet ....

Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide!

Ki most fejedet kebelemre tevéd le,

Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?

Óh mondd, ha elbb halok el, tetemimre

Könnyezve boritasz-e szemfödelet?

S rábirhat-e majdan egy ifjú szerelme.

Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Petfit szerelme csak elvonta szomorú

tárgyától, a lét általános nyomorúságának

éneklésétl, de az örök, változatlan fájdalom

mint kimutattuk, szerelmi költészetében is

megmarad állandó elemi. Hogy Petfi e

tárgytól élete vége felé majdnem egészen

eltért, azt pesszimizmusa azon mozzanatának

tulajdoníthatjuk, melyre Világosságot czim

költeményének elemzésénél rá uitattam, a

mely nála a pesszimizmust az emberiség

nyomorának enyhítésére irányult pozitív tö-

rekvéssé és meggyzdéssé változtatja s me-

lyet legszembetnbben Az ítélet czim köl-

teményében találunk kifejezve.

(Folyt, köv.)
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A MARGITSZIGETEN.
Elvonulva, a magányban,

Búm’ és gondom’ mind lehánytam.

Szárnyaimat megeresztve,

Könny lettem, mint a fecske,

S veríényes, mint a nap;

Virágok közt andalogva,

Ftityörészve, dalba fogva.

Bolygok árnyas fák alatt.

Ide mélán, félig holtan,

Csggedezve vándoroltam

;

Azt hivém már, — kínjaimra

Enyhülésnek nincsen írja,

S a mi bennem halhatatlan,

Mint a buborék elpattan,

És örökre oda van!
«

Már lemondtam, néma lettem,

Kobzot verni elfeledtem

;

Az utolsó dal zenéje

Zárt szivemben, sajgva, égve.

Mint belétört nyil maradt;

S gondolám, ha meg nem értik,

Jobb, ha szivem titkon vérzik

S hangot többé már nem ad.

S a világtól elszakadva.

Önmagámnak visszaadva,

íme, most hogy’ földerültem.

Üdvösségtl istenülten

És eszmékben gazdagon

!

Érzésimnek hangja támadt,

S a mi kéj és a mi bánat, —
Visszazengi völgy, halom.

Emberek közt, porba sújtva,

Készültem a végs útra;

Elborított a sötétség.

Kifárasztott a sok kétség, —
Sivatag volt e kebel ....

S most úgy érzem, újra élek.

Visszatért belém a lélek;

A természet fölemel I

Föl van oldva a nagy átok!

Százados fák, fris virágok

Rám hajolnak fényben, árnyban

;

S boldogságom e magányban

Elmerülve érzenem,

Oh hatalmas, szép természet.

Hogy a lelkem rokon véled;

El nem múló, végtelen.

Divéki Gyula.

ÖRÖKBE FOGADVA.
Rajz.

G. Büttner Júliától.

Vihar ért utol a nyílt országúton. Gyors

zugó zivatar, mely úgy rángatta hintónkat,

mint tengeren a csolnakot. A gyors zápor

mihamar nem csak cseppekben, de oly tö-

megekben szakadt ránk, mintha a vihar nem

is felhket, de a tenger hullámait tépte volna

szét s csapdosta volna utunkra.

Eleinte, mig védekezhettünk az es el-

len, rossz néven vettük a nagyokat koppanó

egyes es cseppeket is, de mikor aztán özön-

nel ömlött ránk a viz, akkor már bölcsen

csak nevettünk vizes sorsunkon.

Egy n-rokonunkkal voltunk, ki az

egész vihart saját privát balsorsának mondta;

váltig állítva, hogy bármikor bárhova

megy, mindig mindenféle elemi csapás éri

utói.

De Lina nvérem és én, hitetlenül ka-

czagtunk
;
mig rokonunk végre egészen el-

keseredve, tanúnak szólította fel kocsisunkat,

a két kapitulácziót kiszolgált tót huszárt

Ladwenyicmt, a ki erre visszafordult a bak-

ról s a mi nagy mulatságunkra láthattuk,

hogy csurog le az esvíz az nagy kampós

orrán, mint valumi hegyháton.

Ladtvenyiem szokás szerint alázatos, ért-

hetlen dörmögéssel felelt. Nagy fejét dühösen

lógatja, úgy látszott, hogy személyes meg-

bántásnak veszi azt a nagy elemi zene-bonát,

mert az csupán az ö megcsúfolására szokott

Így az útban rájok törni.

Siketit mennydörgés közt, villám vil-

lámot ért, s le is csapott épp az elttünk

emelked partba. A kocsi tele lett fény-

nyel; a tüzes lovak rémülten visszahökken-

tek, ágaskodtak s rángatták a hintót.

De ekkor már Ladwenyicza is megszólalt.

— Ez ellen nem lehet menni ! — kiál-

tott bele a viharba, s parancsot sem várva,

megfordította a lovakat.

— Igaza van
;
— mondta rokonunk. —

Valóságos istenkisértés lenne azon az utón

odább menni, a hol a villám éppen beütött.

Ladivenyicza nem sokára az országutról

is letért, s egy mezei utón gyorsan hajtott

tova. Mi teljesen rábíztuk a menekülést s

helyesen is, mert mihamar valami gazdasági

udvar tárt hátsó kapujához értünk, melyen

behajtva, pár perez alatt más bels udvarba
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jutottunk, ahol aztán egy régi, alacsony hosz-

szu urilak boltíves folyosója eltt álltunk meg.

Fehér arczu termetes úri n jött elénk,

s rokonunk a zugó zivatarban is szokott

szeretetreméltóságával mutatta be magát és

minket.

A n többféle áradozó édeskés bókok

után, bevezetett a szobákba. Kért, hogy ma
ne is gondoljunk a továbbutazásra; azért

válaszszák ki szobáiból a nekünk legalkal-

masabbat, legkényelmesebbet. E végbl aztán

— vagy talán, hogy a szigorú rendben tar-

tott szobasort megmutassa, végig vezetett az

egész házon.

Sok egyenl, alacsony boltíves szobán

mentünk igy át, mig végre egyikben —
mely pedig éppen olyan volt, mint a többi,

— mégis ott maradtunk.

Késbb, midn ruhát váltottunk, a házi

ur, Tarjagosi Gyula is bemutatta magát.

Sunyi hízelg modorral vett körül, s hosszú

karjait elre lógatva, selypegett és törte az

r-betüt, ha vigyázott magára.

Mindent nagyszernek mondott, a sze-

rencsét, hogy megismerhet, azt, hogy hozzá-

juk betértünk, a vihart és újra az örömet,

hogy maguknál tisztelhet.

Növendék leányuk is bejött atyjával, s

mindkettjükön látszott, hogy azalatt teljes

díszbe öltöztek. A leányka túlságosan be-

fzve, s túlságosan feldiszitve arany éksze-

rekkel, mig atyja frakkot húzott, melynek

aztán szárnyait két oldalt ujjai hegyével

megfogva, szét húzta s úgy ült le közénk.

A leányka szemei folyton mohón legel-

tek a mi ruháinkon s több Ízben elmondta

anyjának

:

- Éppen, éppen ilyen ruhákat akarok!

Tarjagosi Gyula nagyszernek találta,

hogy leányának oly jó ízlése van.

— De múltkor is, kérem áztosan, meg-

látja Szirmai grófot, s azonnal kijelentette,

hogy éppen, éppen olyan grófot akar, ha

férjhez megy.

Midn késbb a szobákon újra átvándo-

roltunk, megkérdeztem Tarjagosi Gyulát

:

vájjon az si képek, — melyek minden szo-

bában egyforma magasban, egészen a tet-

zetnél voltak felfüggesztve, — mind Tarja-

gosi családi képek-e?

— Nem, nagyságoskám, oh nem! Ezek

mind a Nyes famíliából valók, együtt jár-

nak a birtokkal. ligen is, ezeket mind, mint

fundus instructust vettem át. De majd meg-

mutassuk késbb. Megmutassuk bizony, mert

liszta is van róluk. Valami káplán irta egy-

kor. Mert pátronus volt a Nyes familia

itten.

S késbb meg is néztük sorra a ké-

peket.

•— Ki ez ? — kérdém egy férfi arcz-

képéröl, kinek keskeny és teljesen leborot-

vált koponyájáról, homlokába egy fekete

üstök csüggött. Vörös arcza is feketével volt

árnyalva, s kínai bajuszt viselt
;
mig szemei,

mintha él tekintettel néztek volna le ránk.

Az egyetlen érdekes, mert furcsa kifeje-

zésü arcz.

— Ez kérem alássan . . . .? ez? — s

Tarjagosi Gyula nagy rezes bütykös ujját

ajkán megnedvesitve, elkezdte a durva kék

papíron, fakó-vöröses tintával, nagy gömbö-

ly betkkel irt családi-lisztát forgatni, —
ez Nyes Bálint. De nem az itt székel

Nyesle közül való volt, hanem a Csallóköz-

bl, s folytonos villongásban élt ezekkel,

valami zálogbirtok miatt. Azért ez van róla

megírva, — s olvasni kezdett a lisztából :
—

&Ezen uraság igen istentelen élet és vissza-

vonyó vala. Embert meg nem becsül, hazug

és káromkodó is vala ...»

— És ez ? kérdé nvérem Zma, egy

képrl, melyen vékony, hosszú derekú, szo-

moru-vig elown-arezu férfi volt, olcsó fes-

tékkel olcsón festve. Kezében valami bod-

ros vég zöld botot tartott.

— Ez valami herold volt ugy-e? —
kérdé tovább s rám nézett az kedves ne-

vet tekintetével, mely nekem szó nélkül is

eleget mond.

— Ez kérem . . . ? — selypegett Tar-

jagosi. — Ez az utolsó Nyes. Nyes Gás-

pár, igen is. Született anno : 1797. Még
most is él ember. Azért van igy pingálva

ezzel a liliommal a kezében, mert ntlenül,

hajadonon maradt. Még most is az; és itt

vesztegel nálunkT^mert t is viseljük e miatt

a birtok miatt. Az örökös eltartására köte-

leztük magunkat a birtokért. rölebe fogad-

tuk el. Igen, örökbe fogadtuk.

— Talán rokona? — kérdém.

- Nem vérszerinti; igy tudólagosan

nem. Hanem úgy is itt laktam helyben a

magam kúriáján, aztán úgy esett, hogy egyez-

séget kötöttünk, hogy ne bajlódjon a bir-

tokával, hanem átveszem én, t meg eltart-
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juk érte holtig'. B ellátás kell neki, imper-

tineus b ellátás! Nyolczvauhét éves elmúlt

már kérem, de iigy él ! . . . no nem szólok

semmit, de szemtelenség, a mily bven él.

Feleségem mondja is mindig: ez az ember

elélné Dárius kincsét. No, mert a nm igen

be tud osztani mindent. Nagyon praktikus

asszony, kérem. Hisz most mondhatom, nem

hallja.

Neje éppen átment már az ebédlbe ro-

konunkkal.

— Nagysádkáim úgy is nem is ösmer-

nek minket; mert más megyébl valók. Hát

nm kérem alássan, egy jeles asszony! Tet-

szik tudni, gubernántné volt. Látszik rajta

ugy-e? És milyen família! A Csutlta Dénes,

tetszik tudni, az atyai nagybátyja. A Csutka

Pali az alispán pedig unokagyerek vele.

Olyan család ez kérem, hogy az egész me-

gyén rajta ül. Minden hivatal tele van velük,

mert úgy együvé tartanak, hogy nem jön

fel ellenök senki, se Írással, se szóval. Az

öreg Csutka Péter bátyám, az meg az árvás-

széki elnök, no, az aztán azt mondta nekem,

mikor hivatal után jártam nála: Vedd el a

Kamillát öcsém, és lesz hivatalod. Aztán

úgy is lett. De ebben az ügyemben is az

öreg Nyes Gáspárral, csak az alispán segí-

tett helyemre. Mert hát az öreggel mások

is egyeztek; de az alispán rájuk ijesztett,

aztán mind elállt a kötéstl. Nagyesz em-

ber, kérem alásan, az alispán. Nagy esze van,

és mind a maga, meg az atyafisága javára.

Egy szent, egy valóságos szent!

Ekkor az ebédlbe értünk, hol már a

házin lámpát gyujtatott s a b estelit fel-

hordatta. Mind az asztalnál ültünk, mikor

az ajtó lassan kinyílt s egy magas sz férfi,

meggörnyedve, nehéz léptekkel csoszogott be

rajta. A házin haragos pillantással elbb az

öreg felé, majd férjéhez fordult, ki valamit

hebegve, gyorsan fölkelt.

— Maradj csak most már. Gyula, és

ültesd le! — harsogott rá felesége, megve-

töleg fordítva el fejét az érkeztl.

Tarjagosi az öreg úri forma emberhez

ment, s a saját helyét adta át annak.

így az öreg ur éppen mellém jutott

ülni. De csak úgy leesett a székére, s lá-

bait nagy fáradsággal csak aztán igazgatta

el az asztal alatt. Lehorgasztott fejjel ült

ott, homályos szemeit hol egyikünkre, hol

másikunkra emelve, mignem az eltte álló

tányérra valami kis ételt osztott a Tarjagosi

növendék leánya.

— 0 gondozza, — magyarázta a házin,

— szegény gyermekem! korán jutott arra,

hogy valakit ápoljon. Nagyon hálátlan munka
is. Etelka! el ne piszkold vele a ruhádat!

S Etelka még jobban elhúzódott az öreg

urtól, s csak távolról nyúlva, tett néhány

kanál ételt a tányérjára. Majd háta mögé

állva, csufondárosan integetett a görnyedre,

s aztán szétterjesztett kezeit az öreg ur fü-

leihez illesztve, lebegtette.

Nyes Gáspár nem vette észre a kedves

ifjú leány szemtelenségét, csak evett nagy

lassú mozgással, fejével bólingaiva. Keze

reszketett, hogy villájáról vissza-visszahullt

a falat s négyszer-ötször is újból kellett fel-

vennie.

Majd vizet akart önteni magának, ha

nem a nagy vizes üveget nem] bírta fölemelni.

A háziak látták, de egyik sem vette figye-

lembe. Megsajnáltam öt. Szánandóbbnak tar-

tom az elhagyott agg embert, mint a kis

ái'va gyermeket; mert a gyermek még akad-

hat olyanra, ki szeretettel kézen fogja, de

talál-e ily meleg szívre az elhagyott öreg

ember, arra a néhány napra, a mi még rá

vár ?

Megtöltöttem poharát. Rám nézett, —
oly tekintettel, melyben annyi élet sem volt,

mint a festett családi arczképek szemeiben,

— de mit sem szólt.

(Vége köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-KOMÁNC!ZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gusztáv. —

(Folyt.)

XLIX.

Sancho király, Sancho király.

Hogy Castillában király volt,

A szakálla mind kihullott,

S mily kevés volt, ami volt is

!

S hogy a frankokat boszantsa,

Aspa szorosát átlépi

;

S tábort ütve hét nap, s éjjel

Várja ott a frankokat,

Ámde látva, hogy nem jönnek,

Castillába visszatért.
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Nieblo grófját ott megölte,

S tle grófságát elvette,

S jó testvérét dón Alonsot

Szörny börtönbe vetette.

Hogy a börtönbe bezárta.

Közzé tenni rendelé:

Aki könyörögne érte.

Áruló leend neve.

Nem akad hölgy, se lovag.

Aki könyörögne, nem.

Egy akad csak : kis nvére,

Aki Így szól a királyhoz

:

«— Sancho király, Sancho király',

Én testvérem, én uram,

Amikor még kicsi voltam.

Szép ajándékot Ígértél.

Már megnttem, már nagy lettem.

Teljesítsd ígéreted hát».

«— Kérj bármit, kedves húgom.

Csak egy feltételt tzök ki

:

Burgost ne kérd, Burgos várát.

Szived ne vágyjék Leonra,

Dús Valladolidra se,

S aragoni Valenciára.

Minden mást kérhetsz nvérem,

Mást meg nem vonok tled, nem!»

«— Sem Burgost, sem Burgos várát

Nem kérem. Leont se várom.

Gazdag Valladolidot sem,

Sem aragoni Valenciát.

Testvéremet kérem tled.

Testvéremet, foglyodat*.

«— Megkapod, hugocskám, bízzál,

Megkapod holnapra, meg».

«— Élve adod, élve kapom,

Élve és nem halva meg».

«— Atkozott légy, kis nvérem,

S az, ki e tanácsot adta:

Holnap reggel, holnap reggel.

Megkapod a rabot halva !»

LV.

Zámorához, e szép várhoz

Érkezik Sancho király,

Nagy sereget hoz magával

:

Mert a várat bírni vágyik!

Paripáján l dón Sancho,

Rodrigo mellette van.

És a várt körül nyargalva

Cidhez Így szól a király:

«— Fel van fegyverezve e vár,

Sziklán épült, szirtbe vágva,

Sánczai, hajh, mily ersek.

713

S tornya, nézd csak, mennyi van!

Lábát a Duero mossa.

Bámulást kelt, oly ers,

A világ minden vitéze

Sem tudná bevenni ezt.

Nvérem, ha nékem adná,

Jobb szeretném, mint Spanyolhont.

Cid, atyám tett nagygyá téged,

Sok jót tett atyám veled :

Mayordomusává lettél,

S lovaggá tett Coimbrában,

Hogy a mórtól visszavette.

Haldokolva is ajánlott

Nékem és fivéremnek.

Esküt tettünk a kezébe,

Hogy kegyekkel halmozunk el.

Háznagyommá tettelek,

Adtam szép, nagy földeket

:

Többet érnek, mint bármelyik

Grófság ér Castiliában.

Kérlek hát vitéz Rodrigo,

Mint barátod, mint királyod,

Menj Zámora városába,

S nvéremnek, Urracának

Add át üzenetemet:

Zámorát adja nekem,

Kincsekért, avagy cserében.

Amiként tetszik neki.

Medina de Riosecot,

Az egész hbériséggel,

Átadom szívesen érte;

Vagy ha jobban tetszenék :

Villalpandot és környékét,

Vagy a dús Valladolidot,

Vagy Fiedrot, e jó várost.

És esküt teszek le rá.

Tíz hbéresemmel együtt,

Teljesítem, mit Ígértem.

S ha nem adja, szép szerével.

Elveszem tle érövéin.

Cid, megcsókolván kezét

A királynak, távozott.

Zámorába érkezett,

S tiz kísért is hozott.

LVII.

És a Cid híveivel

Castillából távozik

Toledóba, hol Alíons volt,

A hazából számzött.

A királyhoz mennek ám most

A lovagok és a grófok,

S kárhoztatják vak mérését.
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Hogy oly férfit számzött,

Mint Ruy Diaz de Vivar,

A hatalmas barcztör.

Don Sancho király belátja,

Hogy tanácsuk jó követni,

A távozó Cid után küld,

S ekképen szól Ordonnezhez

;

«— Mondd, hogy rögtön visszatérjen*

Jó bánásban részesül,

S legnagyobbá t teszem,

Minden háznépe között».

Don Ordonno Cid után megy,

A hirt neki megviszi:

Rodrigo tanácskozásra

Hijja most vitézeit

:

Engedjen-e a királynak V

Véleményök kérdezi.

«— Engedj Cid, neki, kiáltják.

Hisz kéri bocsánatod*.

Cid velük tér vissza erre,

A király megtudja ezt,

S hat mértföldre megy elé.

Ciddtl ötszáz társa j.

És meglátva a királyt

Babiecáról leszáll,

S megcsókolja a kezét.

S most Burgosba megy vele.

A spanyolok ezt meghallva

Mind, de mind örültek ám !

LXV.

Sancho király, Sancho király

Ne mond, hogy nem értesltlek,

Zámorának városából

Áruló ment táborodba;

Dolfos Vellidó neve,

Vellidó Dolfos fia.

Hajh, négyszer volt áruló már.

Hajh, ötödször készül annak.

Atyja is nagy áruló volt.

Hajh, nagyobb nála fia!»

A táborban ezt kiáltják

;

«— Don Sancho királyt megölték!

Vellidó volt gyilkosa,

Árulása hajh, mi nagy!

Hogy a bnt már elkövette.

Titkos ajtón tér a várba.

S Zámorában utczaszerte

így kiáltoz mindenütt:

«— Urraca, ideje volt

Teljesitui, mit Ígértem!*

LXVI.

Zámorából j ki Dolfos,

Nagy sietve, futva, szökve,

A jó Árrios Gonzaló

Négy fia ell szalad.

A királynak sátorában

Lel ótalmat, menhelyet.

«— Isten áldjon meg, senor!*

«— Vellidó, isten hozott

!

«— H alattvalód, sennor!

H alattvalód, hived.

S épp azért tanácsolám

A vén Arjoz Gonzalának:

Adja át Zámorát néked.

Ámde téged megtagad’f,

S a sirnak szánt engemet.

Elle futok, menekszem.

És hozzád jövök, sennor.

Légy uram, parancsolóm.

És én h szolgád leszek.

Mint akármelyik hidalgó.

Zámorát is átadom,

Gonzaló megpukkad is bár,

Zámorába bevezetlek.

Egy titkos, rejtett kapun*.

A hséges dón Gonza'ó

Don Sancho királyt meginti,

A várnak magas fokáról

E szókat kiáltja le:

«— Néked mondom, jó király,

S castillaiak, ti néktek,

Vellidó közöttetek van,

A gonosz, gaz áruló.

Ha elánd bennetek

Minket ne vádoljatok !»

Meghallotta ezt Vellidó,

S a királyt kezén ragadja

:

«— Oh, ne hidd neki, sennor.

Amit ellenem beszél.

Árrios hazudja mindezt.

Hogy megmentse igy a várat

:

Tudja, hogy jól ismerem,

Annak gyenge oldalát*.

Vellidóhoz a király most

Bizalommal szól ekképen:

«— Vellidó, hiszek neked.

Jó szolgám te, h cselédem.

Induljunk tehát azonnal,

S nézzük: hol a rejtekut ?»

« — Induljunk, sennor, azonnal

Ámde kisért ne hozz*.

A táborból távoznak most.
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Távozik a jó király,

Hogy oly tettet elkövessen,

Mely meg nem bocsátható,

Vellido Dolfosnak adja.

Ez hátul volt, — s látva hogy

Gondtalan megy a király, —
Kengyelében most feláb,

S kelevószét ráhajitja:

Válla közt találja és

Mellét is átjárja az!

Osszerogy a jó király,

Mert halálos a sebe.

Don Rodrigo látja ezt

— A táborból rávigy^ázott —
Úgy siet, hogy elfelejt

Sarkantyút feltenni Cid.

Fut, menekszik most a gyilkos

Don Rodrigo a nyomába.

Hej, ha gyorsan jött ki Dolfos,

Gyorsabban tér most a várba.

Dolíos mégis megmenekszik.

Bár a Cid majd útját vágja.

Hajh, mily átkokat kiált most

Lain Colvo unokája!

«— Atkozott az oly lovag.

Ki úgy nyargal, mint magam
;

Ha sarkantyúm felkötöm,

A gyilkos kezembe’ van !»

A királyhoz fut mindenki,

A király sebe halálos,

Hizelegve szólt mindenki,

Igazat nem monda senki.

Csak az egy Cabarra grófja,

Sancho agg vitéze mondja:

«— Uram vagy nekem, s királyom,

S én hbéresed vagyok,

Tedd, mit mondok, mert igaz,

És megtenni van nagy ok :

Lelkeddel gondolj, a. testtel

Ne tördjél most sokat.

Istennek ajánld a lelked.

Mert gyászos volt rád e nap».

«— Gróf, légy mindig boldog, áldott.

Amiért adsz ily tanácsot)).

Hogy kimondja e néhány szót.

Lelke, hajh, az égbe száll.

Mert Dolfosban megbízott,

így halt meg Sancho király!

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monuiertül.

(Folyt

)

— Édes barátom, — dorgálta a nagy-

bácsi — te iigy viselted magad, mint egy

iskolás diák. Ma éjjel megérkezve, csak egyet-

len teendd lett volna, mikor azt a frátert

ablakodban megláttad, felsietni lakodba, fülön

ragadni és kiröpiteni öt az ajtón, és ba ne-

talán a feleséged ideggörcsöket kapott volna

(mit a nk rendesen kapni szoktak hasonló

esetekben), egy jó korsó hideg vizet öntve

a fejére, igy kellett volna szólanod: Édes

barátnm, nem szokás a férj távollétében a

hitvesnek idegen fiatal embert éjfélig magánál

tartani.

Erre ö mindenesetre észre tért volna,

mert különben csak egy út lenne, és ez a

válás. íme ennek elmulasztása a legels hi-

bád, öcsém, és most következik a második,

mely, nézetem szerint, még sokkal rosszabb.

Mikor Guyvel nd kilépett az ajtón, be kel-

lett volna dugnod kézi táskádat a kapun

ügyesen, úgy hogy figyelmessé ne tedd a

csábitót és társát, azután — bot vagy eserny

csak volt a kezedben — a kisértést meg-

akadályozandó, ntániik kellett volna futnod

és egy váratlan, gyors csapással szétválasz-

tanod ket. Azután pedig rögtön, még fele-

séged szeme láttára, ha ugyan ott maradt

volna, mi nem nagyon valószinü, olyan szép-

séges lökést kellett volna alkalmaznod a sze-

relmesre, mint még nem igen kapott életé-

ben soha; az ilyes eljárások tetszenek a nk-
nek, kik mindig az ersebbhez vonzódnak.

St még azt is megengedtem volna neked,

hogy a hóbortos komédiást bedobd a két lé-

pésnyire lev vizbe, és ha elég ostoba lett

volna a vizbe flni, bátran hiresztelhetnéd,

hogy : «én vittem véghez ezt a nagy dolgot*.

A birák úgy mint az esküdtek, mind pár-

todra keltek volna, hisz valamennyien ns
emberek lévén, sokat tartanak a kollégák

házi becsületére. De te ezt sem tetted.

De következik még a harmadik, melyet

még kevésbé bocsátók meg neked
;
ha már

az utczán nem akartál botrányos jelenetet

elidézni, akkor legalább is hálószobájában

kellett volna bevárnod a feleségedet; édes

öcsém uram, az asszony reggel fél ötkor tér-

vén haza, s egyszerre váratlanul szembe ta-
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lálván magát távol vélt ura és ])arancsolójá-

val, ott már nem bújhatott volna hirtelen

méltóságos matrónai állásába, s kén}'szeritve

lett volna különös magaviseletét kimagya-

rázni, mert különben . . .

Ducomnmn nagybácsi erélyes mozdulatot

tett. 0 bizonyosan nem értett az effélékhez,

a házassági fortélyokhoz, vagy a íellengés-

séghez. De hát mindenki saját szempontjából

tekinti a dolgok állását, és igy mindenkinek

észjárásába belé kell helyezni magunkat, ha

az egyént ismerni akarjuk.

így még maga Dániel is, ki Plátó utáni

rajongása folytán sokkal magasabb és fino-

mabb, fellengösebb eszmékbe élte belé magát,

meg volt nyerve, és jól estek neki e látszó-

lag durva tanácsok.

— Mi az én kedves hugom-asszonyt illeti,

— folytatá Ducommun nagybácsi — nem
igen sokat tudok felle mondani, st meg-

lehet, hogy nem is követett el semmi lénye-

ges bnt. Azonban a látszat minden esetre

ellene van
;

magyarázatot kell tehát adnia,

és pedig egész nyiltan és határozottan. A
fenhéjázó büszkeség mit sem bizonyit; vala-

mennyi kicsapongó nö, ne haragudj e kifeje-

zésért, hiszen én nem állitom, hogy nd az,

könyv nélkül megtanulta a következ nevet-

séges szóhalmazt

:

«Nem fogom magamat az igazolásig

megalázni ».

Mi persze kényszerülve leszünk hangot

változtatni. De mindenekeltt férfias munkát
kell végeznünk. Pillanatnyi vesztegetni való

id sincs, menjünk rögtön Guyhez.

A nagybácsi hamar kalapját véve, ma-

gával vonszolta öcscsét, ki az utczára. Mi-

után sebesen járt és útközben folyton a leg-

élénkebb taglejtésekkel beszélt, minden húsz

méternyi távolságban meg kellett pihennie,

hogy kifújja magát.

— Látod, édes fiám, nagyon sok függ

attól, hogy Guy barátunk tisztességesen meg-

fenyittessék. En majd az ajtóban várlak be,

te pedig felmégy hozzá s úgy bánsz el vele,

mint a hogy érdemli. Ha ellenszegülni akarna,

te ersebb vagy s jól elpáholhatod. Ha azon-

ban párbajt indítványozna, mondd meg neki

egész nyiltan, hogy Tramontban nem szokás

kardvágásra érdemesíteni a henczeg csábí-

tókat, arra egy gyengéd arczul legyintés is

elégséges. Ez elbánásból két kitn ered-

mény vái'ható
;
elször is a troubadour többé

OJlU

soha be nem lép házadba, másodszor pedig

feleségednek sem fog kelleni azután. Egy el-

páholt, felpofozott kedves, pfuj

!

A két közjegyz megérkezett a hotel

des Princes-hoz.

— Itthon van Guy du Chesne ur?

— Épen most ntazott el Lyonba.

— Micsoda? — dörgé a nagybácsi, azon

ur mindannyiszor elutazik, a hányszor csak

keresik. Egyebet se hall felle az ember,

mint hogy eltávozott. Hát ugyan mikor ér-

kezett ide?

— Tegnap reggel.

— És ma éjfél után jött haza?

— Igen, uram.

— Egy növel?

— Uram, — válaszolt a portás sértett

méltósággal, — mi nem fogadunk el nket.

— Ej, hogy hazudik, — feleié nyugod-

tan a nagybácsi.

— Miért mondod neki, hogy hazudik?

— Nézz oda.

— E pillanatban egy srn lefátyolo-

zott hölgy surrant ki a házból.

— De végre is, miután a csak tegnap

érkezett Guy du Chesne már újra eluta-

zott . . .

— Oka az is lehet, hogy már értesí-

tették visszatértedrl.

— Nem, ez nem lehel komoly . . .

— Azt hiszed?

— Ö bizonyosan csak keresztül utaz-

ván, betért hozzánk pár órára, hogy elbú-

csúzzék tlünk.

— Mi tlünk, mily szépen hangzik.

Hátha azt mondanád, hogy tle . . .

— Hiszen Guy nem is birt tudomással

távolléteniröl.

— Azt már én nem tudom.

— Csupa udvariasságból fogadták el.

— Es fehér köpenyben kisérték vissza

szállására.

Dániel halálsápadt lett.

— Menjünk, te bárgyú, — monda a

nagybácsi, — ne hozd forrásba véredet és

beszéljünk most már egyébrl. St azt taná-

csolnám neked, hogy eredj vigaszt keresni

a szép Mongibelnéhez
;

ezt az asszonyt kel-

lett volna neked nül venni. De e pillanat-

ban már a tengeren túl lehet. Visszauta-

zott Szicziliába. ^
— Ah! annál rosszabb, — mondá Dá-

niel, ki rá se hallgatott többé.
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— Az már aztán :i kapitális asszony,

összes pénzét a Foille Moilleoknál helyezte

el, kik nem bizva már helyiségük biztossá-

gában, banképületükben vastornyot építettek.

Fs a mi a legcsodálatosabb, Mongibel báróné

összes iratait, okmányait és értékpapírjait

leánykori neve alatt helyezte el ott, minek

tolytán azt térje soha se veheti tél.

Diicommnn nagybácsi még hosszasan

belemerült Mignon dicsítésébe. Dániel le-

csiiggesztett téjjel lépdelt mellette, kezeit

hanyagul lógatta alá, a nélkül, hogy csak

sejtené is, hol van, haladt át a bidon, be-

fordult a rakpartra, felment gépileg nagy-

bátyja irodájába és ott leült egy szalma-

székre; de ugyancsak zavarba hozták volna

ama kérdéssel, hogy miként jutott oda.

No tessék, — szólt befejezésül az

öreg közjegyz, — most egész déleltt'hnet

elvesztettem. Megyek és elfogadom a klien-

seket. Te ma nem vagy oly állapotban, hogy

hivatalos teendket végezz. Eredj fel laká-

sodra s teringettét, bátorság ! Lépj be azon-

nal, egyenesen a feleségedhez és követeld a

magyarázatot, ördög és pokol! Várj csak!

Itt van egy inggombod, nvely mindjárt ki-

esik! Semmit sem szabad elvesziteni. Kény-

szeritsd magyarázatra, érted-e?

Dániel haza érve, az elszoba fogasán

felakasztva találta a nevezetes fehér köpenyt.

XVIII.

Válás.

llenée bezárkózva maradt szobájában, az

ebédnél sem jelent meg, a kérdezsködésekre

pedig Gertrnd duzzogva feleié:

— A kisasszony beteg.

— Beteg, igazán, komolyan beteg ? De

feleljen hát!

— Igen, komolyan beteg és annak a

nagyságos ur az oka, ki egy csúf ember.

Ez a szó újra haragra lobbantá Dánielt,

ki nagy aggodalmában már-már gyenge kez-

dett lenni. Nehány szót vetett oda szárazon

az öregnek és azzal gyors léptekkel ment át

a szalonba. A csukott ajtóhoz érve, eleinte

csak halkan kopogtatott, de aztán, mivel az

ajtó trre kinyitva nem lett, többszörösen és

mindig hangosabban szólitá nejét.

— Renée

!

Semmi felelet. Ekkor bement saját dol-

gozó szobájába és egyhuzamban indulattal s

hévvel irt össze négy oldalt, miket újra meg

2 0 R tJ 717

újra átolvasott. Bepecsételésre nem talált

egyebet fekete viasznál.

— Vájjon ez már az özvegységet je-

lezné ? — gondolá elszorult szívvel.

Azon a ponton volt, hogy széttépje a

levelet, egy ers csengetés azonban megaka-

dályozta öt szándékában, mert ez a csengés

betölté az egész házat. A dolgozó szobát

csak egy téglafal választá el az elszobától

és Dániel igen tisztán megkülönböztette a

belép ajtónál váltott következ pár szót :

— Forestné nagysága hivatott en-

gemet ?

— Igenis, ftisztelend atyám. A kis-

asszonynak sok mindenféle baja leliet . . .

ma reggel még semmit sem akart magához

venni. Megparancsolá nekem, hogyha ftisz-

teién dö Firmin atya megérkeznék, kérjem

meg, szíveskedjék belépni a szalonba.

— tehát magához hivatja a fekete

reverendás embert, — gondolá Dániel, —
inig engemet visszataszít

!

Becsengette Gertrudot és átnynjtá neki

a fekete pecsétes iratot.

— Mihelyt nrnje egyedül lesz, át fogja

adni neki e levelet. De csak ha már egyedül

lesz, jól megértsen. Ma este, majd ha haza

jövök, meg fogja hozni nekem rá a választ.

Nem is reggelizik a nagyságos nr?

— Nem.
— Pedig olyan szép jiisztráng van az

asztalon.

Dániel már ekkor a lépcs alján volt.

Nagy léptekkel haladt elre, azon szándék-

kal, mely régi alapelvét képezte, hogy a

testet kifáraszsza, eltompitsa és siettében csak

a véletlenre bizva magát, oly jól sikerült az

neki ezúttal, hogy kimerültén keveredett le

egy szilfa tövében és elaludt. Pár óra múlva

felébredve, majd meghalt az éhségtl. Ez-

úttal az anyag kormányozá a szellemet és

ösztöne, akarva nem akarva, egy korcsuiába

vitte magávál, hol valóságos szenvedélylyel

ivott s evett meg mindent, a mit csak elébe

raktak.

Visszatérben Dániel már teljesen osz-

totta Ducommun nagybácsi nézetét, ki gy-
lölte a papokat.

Estére megkapta Gertrudtól a várt fe-

leletet, saját levelét egy másik borítékba

zárva, úgy küldték azt vissza számára, a

mint volt, a nélkül, hogy egyetlen szót is
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tettek volna hozzá, minden mentség, meg-

bánás vagy bocsánatkérés nélkül.

A tanácsért rögtön megkért Ducommun
nagybácsi átolvasá a levelet és tartalmát

igen helyesnek találta.

— A helyzet tarthatatlan, — mondá —
a jég meg van törve, többé semmi íélhönek,

semmi apró vonatkozásnak, i)éldálózgatásnak

nincs helye. Ha nd neked mit sem vála-

szolt, jele, hogy bnös, vagy haragszik, de

semmi esetre sem közönyös, nézd meg jól,

ez a levél össze van gyrve, és a czimet

reszket kéz irta rá. A dolgot még ki lehet

egyenlíteni.

— Soha! — jelenté ki Dániel.

— A soha nem francziás kifejezés, —
válaszolt a nagybácsi. — Kezdjük a dolgot

a réginél. A soha, szakadást jelent, vagyis

jogi szemi)ontból elválást. Te talán annyira

akarnál menni ?

• - Okvetetlenl.

Ma este ideges vagy, az éj tanácsot

hoz. Jöjj el hozzám holnap reggel.

Másnap reggel négy órakor a felébred

nagybácsi komolyan kezdett elmélkedni. —
Olyankor támadtak a legtisztább, a legvilá-

gosabb eszmék agyában, vagyis a legelnyö-

sebb gondolatok; de ezúttal, minden esetre

akaratlanul, nem tudott egyébre gondolni,

csakis Dánielre.

— Rosszul tettem, hogy úgy zaklattam.
]

Én nem szeretem ugyan Renéet, ki csak egy

fényzési czikk, és még csak egy inggombot

sem tud felvarrni, de hát harminczezer livres

jövedelme van. Az pedig csinos kis összeg.

Én különben is inkább meggondolatlannak

tartom öt, mint bnösnek. Ti'amontban épen

úgy, mint mindenütt, szeretnek az asszonyok

vakmersködni, keresik az örvényt, neki fut-

nak, de nem mindig esnek bele, st még csak

át sem ugorják. Sokkal jobb lesz öt megtar-

tani és megrizni. Harminczezer livres nyi

jövedelem sokat ér.

Dániel sokkal nyugodtabban ébredt fel,

és Ducommun nagybácsinak talán sikerült

volna is öt észre téríteni. Szerencsétlenségre

azonban a jegyzk mindig azt képzelik, hogy

mindenki hozzájuk hasonló, és egy súlyos

argumentumot, mely elttük sokat nyom a

latban, mások is ép oly fontosnak tartanak.

A nagybácsi túlságosan sokat foglalko-

zott érveiben a harminczezer livres-nyi jöve-

delemmel. Az unokaöcs pedig csak annál na-

gyobb okot látott abban Eenéetöli elválására,

és vonakodott neki megbocsátani érdekbl!

pfuj ! Mihelyt a point d’lionneur forgott kér-

désben, Dániel hajthatatlanná lett. Ducom-

mun mester, ki saját módja szerint vélto

ismerni az embereket, épen nem értette ezt

a makacsságot.

Az elválás tehát végre elhatároztatott.

Ducommun nagybácsi vállalta magára a köz-

benjárást.

Renée állva fogadta öt, nagyon halvány

volt és fekete gyászba öltözve.

— Asszonyom! — kezdé a jegyz, —
én nem akarok az önök családi viszályába

avatkozni. A mi megtörtént, az már tény s

én arról tudni sem akarok semmit. Én nem

akarok itt magyarázatokat kérni, melyeket

ön megtagad és megvet. Ezek oly dolgok,

melyek nem tartoznak rám. — Ily módon

beszélve, api'ó szürke szemeinek huuyorga-

tásával zavarba akarta hozni Renéet.

De a n hideg és nyugodt maradt.

— Csakhogy asszonyom, — folytatá —
azt be kell látnia, hogy hasonló helyzet nem

tarthat tovább. Itt nincs más, csak egyetlen

megoldás, melyrl törvényeink bölcs elre-

látással gondoskodtak, a gyászos, végzetes

elválás.

Renée élénk mozdulatot tett.

— Már kezeimben vagy, — gondolá a

nagybácsi, ki hangosabban folytatá

:

— A válásnak azonban van egy igen

kellemetlen, komoly oldala, a nyilvános bot-

rány. Ha unokaöcsémnek ki kellene fejteni

a törvényszék eltt gyanúit és sérelmeit, ön

kénytelen lenne nyilvánosan igazolni magát,

mit pedig még négy szem közt is megta-

gadott.

Renée remegett és úgy ingadozott, hogy

nem birt tovább állva maradni. Ducommun
nagybácsi is helyet foglalt hát szemben vele.

— Nyugodjék meg asszonyom, mi meg

akarjnk önt kimélni e megaláztatástól. Önért és

saját érdekünkben is akarjuk azt tenni. Elég-

séges ha ön, a mi szempontunkba helyezve

magát, bennünket meggyz ártatlanságáról s

az által visszatart ettl a lépéstl, a törvé-

nyes elszakadástól, mely különben nyilatko-

zata nélkül, sajnos, egyedüli megoldása lehet

a jelen, kinos helyzetnek. Különben erkölcsi

indokok nem hiányoznak ez esetben a vá-

lásra. Itt vannak a kedélyek összeférlietlen-

sége, a vallási egyenetlenségek, szóval, talá-
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Ilink ezer mind elfogad liató okot. Végre is

majd csak vége lesz, hiszen semmi sem sza-

kadhat el fájdalom nélkül, de legalább eny-

hítjük a bajt, s mi arra hajlandók vagyunk.

Renée igen elérzékenyülten állott fel.

— Értem, uram. De ön a vallást em-

lité; az enyém tiltja az elválást. Lesz-e ön

szives nekem egy kis gondolkozás! idt en-

gedni a válaszra? Majd Írok önnek.

- Már kezünkben tarajuk, — ismétlé

magában Ducommun nagybácsi kezeit dör-

zsölve, a mint visszatért az irodába.

XIX.

Firniin atya.

Ugyan miért volt hát Ducommun nagy

bácsi olyan boldog?

Elször is a fiatal nö, ki öt állva, na-

gyon hidegen és igen higgadtan fogadta,

kénytelen volt leülni a felindulástól és csakis

úgy birt újra felállani, hogy egy állványba

fogódzott : ez az els diadal
;
másodszor pedig

Renée félt a nyilvános Ítélettl, és a vallási

aggályok mögé sánczolta magát. Most pedig

gyóntatójával fog értekezni, ki semmi esetre

sem tanácsolhatja neki a törvényes elválást.

Mert hiszen kizárólag csak az egyháznak áll

jogában felbontani azt, a mit ö szentségképen

megkötött.

Renée tehát «non possumus»-sal fog vá-

laszolni és ez esetben lehetetlen a válást ba-

rátságos utón megkezdeni. Megbecstelenít

perrel és a nyilvános vádolással fogják fe-

nyegetni. Akkor pedig okvetlen megalázza

magát és tetszik, nem tetszik, megteszi töre-

delmes vallomását. És a harminczezer livresnyi

jövedelem mentve lesz.

De meg volt Írva, hogy Ducommun nagy-

bácsi egyik meglepetésbl a másikba essék.

Másnap Firmin atya látogatását fogadta.

Hogy a tramontiak ne háborgassák, a szer-

zetes b köpenyt és széles karimáju kalapot

vett magára szerzetes ruhája fölé; ez öltö-

zetben valamely tudós iskolamesterhez ha-

sonlított.

Tudós, szellemes ember is volt ö csak-

ugyan nagyon és noha öt Tramontban ultra-

montánnak és jezsuitának tartották, még is

számzette magát a Vatikánból az utolsó

zsinat alkalmával, a miért szél és ár ellen

harczolt az uj felvilágosodott dogmákért.
1

Különben kicsiny, száraz, szilárd és szigorú
'

férfi volt, meggyzödésteljes jellem, nagyon

bölcs, szigorun erényes magaviselettel s élet-

móddal, ki csak kenyéren és vizen élt
;
az

öt gylöl jezsuiták janzeistának, vagyis tul-

szigoru erkölcsbiróuak csúfolták. Azt tudjuk,

hogy Ducommun nagybácsi úgy borzadt, mint

a tzvésztl az egész papságtól, kik az

véleménye szeiint, kifosztják az államot és

családokat; a lehet legfanyarabb külst is

ölté magára, midn Firmin atya látogatását

bejelentették nála.

— Ez lesz a Renée gyóntatója, bizo-

nyosan ultramontán és jezsuita, — moudá

magában, — alkalmasint hízelgéseivel és ol-

vasójával akar bennünket elkábitani, rá-

szedni. De azt ugyan el nem éred, barátom^

minket rá nem szedsz
;
hanem majd mi re-

szelünk orrod alá egy kis tormát, csak várj

!

így gondolkozott Ducommun nagybácsi^

ki nem kelt fel helyérl a barát beléptekor,

és úgy szinlelé, mintha észre sem vette volna.

Szórakozottságának igazolásául irományai

közt keresgélt.

Firmin atya széket vett el és csende-

sen leült.

— Ön el van foglalva, uram, egyenesen

a dologra térek tehát, — szólalt meg — en-

geniet Forestné úrn küld ide.

— Ön tehát az ö ügyeinek meghatal-

mazottja ?

— Igenis uram, mivel neki csakis lelki-

ismereti ügyei vannak. Önök azt akarják,

hogy elváljon, és ö tlem kért tanácsot.

-- Az elválás polgári cselekmény.

— Én is azt mondtam neki. Az egyház

nem ismeri azt el. Mint pap, ez okból semmi

tanácsot sem adhatok neki. Szabadságot en-

gedtem tehát ebbeli határozatát illetleg.

— Ördög és pokol! — gondolá Du-

commun nagybácsi fejét vakarva — erre a

fogásra nem számitottam.

— íme B’'orestné levele, melyet azon ké-

réssel bízott rám, hogy önnek kézbesitsem.

A levél tartalma összefoglalva követke-

zkbl állott

:

« Megteszek mindent, a mit önök kíván-

nak. Még ma Áisszavonulok a x-i kolostorba.

Firmin atya nem mint pap, hanem mint jó

barát szives volt elvállalni a közvetítést önök

és én közöttem. Adjanak neki utasításokat,

és azok feltétlenül teljesittetnek».

— A harminczezer livres jövedelem most

már csakugyan elhamvadt, — sopánkodék

magában Ducommun nagybácsi.
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— Most pedig, urain, — szólt a szer- !

zetes felemelkedve helyérl — várom az ön

rendeletéit.

A jegyz egyedül maradva, lábával tom-

bolt mérgében a padlaton és öklével verte

az asztalt.

— Milyen ostoba lehettem én, — mor-

mogta magában. — Még azt képzeltem, hogy

ez a ragadozó madár megakadályozza az

elválást. Már most a harminczezer livres jö-

vedelem persze az egyházra száll
;
ez világos,

mint a nap.

E pillanatban halk kopogtatást hallott

az ajtón.

— Már nem fogadok el senkit — kiáltá.

De Firmin atya már ekkor belépett.

- Bocsánat, uram, valamit még elfelej-

tettem. Eorestné úrn elvouultan fog élni, s

Így vagyonára nem lesz többé szüksége.

— Itt vagyunk már — gondolá Du-

commun mester.

Megbízott, mondjam meg önnek, liogy

csak csekély jövedelmet tart meg a maga

számára, és hogy lemond a többirl a . . .

— Az egyház javára — dörmögé a

jegyz.

— A férje javára.

Ducommun nagybácsi most másodizben

vakarta a fejét.

— Ez a nagylelkség nekem felette

gyanúsnak tnik fel, — gondolá. Bizonyosan

ez által akar kiengesztelni bennünket, az

már kétségtelen.

Ducommun visszaszólitá a szerzetest, ki

mái- felnyitotta az ajtót.

- Lássuk, tisztelend gyóntató ur, vallja

be szintén, mi szándékban vannak. Akarják

önök a válást csakugyan, s komolyan ? igen

vagy nem ?
r

- En nekem nincs mit akarnom. Elt-

tem az elválás nem létezik.

— Azonban mégis az ördögbe . . .

— Felesleges esküdözni. Önöknek van

egy biróságuk, melyet polgári törvényszék-

nek neveznek. Flgy férfi és egy n meg-

jelennek az úgynevezett hivatalban; egy hi-

vatalnok megkérdi tlük, akarják-e életüket

összefzni
;
igenl válaszukra azután aláírat-

nak velük egy-két tanú által elttemezett

okmányt, «szerzdést » s azután már férj és

feleség lesznek egyszen-e az egész világ eltt.

De én elttem nem azok.

— Hogy is ne?

— Ezek után az illet férfi és n a

templomba mennek és ott nem csak arra

szövetkeznek, hogy egymást elfogadják bérbe,

mint a polgári törvény rendeli, de hogy meg
is tartják egymást és egymáséi maradnak

örökké és a felszentelt pap áldása alatt meg-

hajtják térdüket. Elttünk, az Isten szolgái

eltt csak is akkor lesznek és maradnak há-

zastársak az egész örökkévalóságra.

(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petöfí-társaság vasárnap, e lió 8-án déleltt

10 órakor tartja meg novemberi felolvasó ülését, az

akadémia els emeleti iiléstermébeii. Tárgyai: «A

tragikumról*. Bodnár Zsigmondtól; «Ej a svábhe-

gyen®, költemény Mezei Ern vendégtl, fehlvassa

Ábrányi límii
;
«A fátyol®, elbeszélés Margittaytól

;

«Puky Péter®, ballada, Seress Imre vendégtl, felol-

vassa Komócsy József. A felolvasásokat zárt ülés

követi, melyen a betöltend két tagsági hel) re vonat-

kozólag tétetnek indítványok.

Álmok. Költemények és Rajzok. Irta Gyomai

Zsigmond. — Ily czim alatt díszes kis kötet jelent

meg a Grimm G. könyvkeresked kiadásában. A tar-

talom nem mond ellent a kiállítás csinosságának.

Apró költemények és prózában irt rajzok vannak a

kötetben. A versek gyakorlott kézzel és sok hangu-

lattal irvák; a rajzokban Ízlés nyilatkozik. Szerz a

kritikát ellegesen gyakorolhatta mvei fölött, mert

az, a mit kötetbe gyjtött, tényleg válogatottnak

látszik. S ez kétségkivül jó jel, meit arra mutat,

hogy a szerz tehetsége önmagában birja legjobb út-

mutatóját. Reméljük, hogy nevével még többször

találkozunk. Els fellépését a sajtó rokonszenvesen

fogadta, annak jeléül, hogy szerzt azok közé sorozza,

kik komolyabb figyelemre méJók. — A kötet ára

nincs kitéve.

Egyetemes és részletes eszthetika® czimü köte-

tet adott ki dr. Bihari Péter ref. fiskolai tanár.

Iskolai eladásainak anyagát dolgozta fel benne, fel-

használva a külföld széptani b irodalmát. Igyekezett

tehát eladásában népszer és tanulságos lenni. A be-

osztásban Zeising, a fogalmak megkülönböztetésében

Küstlin mveit követte. Nemcsak a szokásos tár-

gyakat vonta megjegyzései körébe, hanem sokkal

tágabb anyagot ölelt fel. Könyve három részre oszlik

:

«A szép mint fogalom®, «A szép a természetben® és

«A szép a mvészetben® czimekkel. Az els a szép

elvont fogalmaival (rnt, komikum, tragikum stb.) ismer-

tet meg
;
a második a természetben nyilatkozó szép-

pel foglalkozik; a harmadik pedig a mvészettant

nyújtja.

Szerkeszt ; Ábrányi Emil. — Ki.ad6 : Aigrner Lajos.

Dallas részvénytársaság nyomdája.
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ANTIKRITIKÁJA.

(Beöthy Zsolt «Tragikiim»-áról.)

A müélvezök és mértk szaporodásával

egyre n nálunk az eszthetikai fejtegetések

iránti érdekldés és fogékonyság is. Els
sorban maguk a poéták foglalkoznak nagy

kedvteléssel mvészetük alapkérdéseivel és

ez által nevelik önmagukat, de nevelik a

kritikust és környezetüket is. A ki csak jel-

szavakat kapkodott fel innen-onnan, az ma
már alig megy dilettáns számba és az ügy-

védi fogásokból élsköd prókátor-kritika

hitelét vesztette. Ismerjük ez utóbbinak mód-

szereit. Tudjuk, hogy csak 1. leszólni, 2. fel-

magasztalni és 3. agyonhallgatni tud. A le-
|

szólás lehet ügyes, a felmagasztalás ékes, az

agyonhallgatás diplomatikus : de a fiatal nem-

zedéknek nem kell. A fiatal nemzedék tanulni

akar.

És ezért azt a kritikát keresi, a mely-

bl valamit tanulni lehet. Azt a kritikát,

mely tudatossá tesz mindent, a mit az alko-

tás ösztöne a költészetbe tudattalanul rakott

le. Azt a kritikát, mely a bölcseleti szellem

tükrében magasabb életre kelti a költi lélek

produkczióit. Azt a kritikát, mely a mal-
kotást a tudat világába emelve, hatványozza

az egész irodalom becsét, értékét, és ezzel

együtt hatványozza a nemzeti öntudatot is.

A kritika e nemének hazánkban eddig

csak egy képviselje volt. Erdélyi volt az,

ki a bölcselet fáklyájával világított be a m-
• vészét birodalmába és ezzel együtt a magyar

nemzet szivébe, leikébe is. De a min a filo-

zófiai elme erejével és a tiszta igaz szerete-

tével fáradozott, az — sajnos — félbe ma-

radt. A történeti események folyama meg-

szakította a nemzeti mveldés természetes

folytonosságát, megszakította az irodalom,

eszthetika, filozófia teianészetes fejldésme-

netét is.

Örültem volna, ha Beöthy könyvébl azt

a szellem feléledését, illetleg újabb fázisát

érezhettem volna ki, mint a mely Erdélyi

mveibl hozzám szólott. De én nem csak a

filozófiai tehetség nyomát sem tudtam benne

fölfedezni, hanem még a nemzeti irodalom

azt a valódi szeretetét sem, melyet Erdélyi-

nél oly nagyra becsülök. Igen is láttam Beöthy

könyvében kompilátori szorgalmat és még
nagyobb mértékben szolgalelküséget. Bocsá-

nat a kifejezésért, de nem találok mást he-

lyette, a mely kifejezné, a mit mondani aka-

rok. Avagy az a példahalmaz, melyet Beöthy

a magyar irodalomból összehord, hogy a tra-

gikum elméletét megvilágítsa, elárulja-e va-

lahol, hogy szerz igazán mélyebb pillantást

tett a nemzet költi szellemébe? Bizony se-

I

hol. Sok fölösleges dolog van nagy szorga-

lommal a mben egyesítve és minden idézeten

meglátszik, hogy szerz kegyeket akart vele

osztogatni, vagy pedig hol ennek, hol annak

az akadémikusnak nehány lekötelez szót

mondani.

Én ezt a Beöthy könyvérl irt minapi

czikkeimben azért nem említettem, mert tisz-

tán csak a tragikum elméletét akartam fej-

tegetni. A könyvet abból a szempontból vizs-

gáltam, hogy mennyiben van benne letéve a

tragikum elmélete, semmi másból. Ez min-

den lehet szempont között a leglényegesebb.

Vagy hát nem akar az a könyv a tragikum

elmélete lenni?

Összefoglaltam a tételeket, melyeket tar-

talmaz és kimutattam, hogy azok kiszakított,

megcsonkított, félreértett és megrontott for-

mulák a Schelling-Hegel-i bölcseleti iskola

eszthetikájából.

Es mert én ezt tenni mertem, azért a

«Fövárosi Lapoks (nov. 7. száma) «ficzkó-

virtusságot» vág fejemhez. Nála példátlan

nagyságú tárczaczikkbon (9 hasábon) foglal-

kozik velem és czikkeimmel, de nevemet nem

említi. Haragszik szörny mód, hogy Beöthy

I
könyvét szakszeren megbírálni mertem. Ezt
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pedig szerinte nem volt szabad lennem, mert

a kön}" vet a Kisfaludy-társaság adta ki. Az-

tán a ki Hetliy könyvének l.ibáit kimutatja,

az olyan forma szentségtíirést követ el, mint

a ki «Buda halálát* kritizálja.

Azért mert Arany nagy költ, és mert

ebben Gyulainak nagy éideme van, Beöthy

pedig Gyulainak nagy tanitványa; azért

Beöthy Zsolt « tragikuma* szent és sérthe-

tetlen.

ílz a «Füvárosi Lapok* észjárása. Azért

pedig, mert Beöthy könyvét a Kisfaludy-tár-

saság adja ki, a. Kisfaludy-társaság pedig tud

Ítélni maga, hát íiczkóvirtus, ha valaki az ö

kiadványát tárgyias kritikában részesíti.

Nekem, megvallom, eszembe sem jutott,

hogy ki adta ki azt a könyvet? Ahhoz most

sincs semmi közöm és Ítéletemet valamely

könyv felett nem fogja alterálni az, hogy ki

volt a kiadója. Én egyéni meggyzdésemet
fejeztem ki Beöthy könyvérl. A «Föváiosi

Lapok* pedig engem a «Petöíi-1ársaság»-gal

szeretne azonosítani, hogy fejtegetéseim tár-

gyiasságát gyanússá tegye és egyúttal a

Betfi-társaság ellen agitáljon.

Pedig ép a tárgyiasság volt az, mi neki

gyötrelmeket szerzett. Az urak elszoktak

szabad vélemény hallásától. A napi sajtó-

ban k maguk nyomták el mindenütt. Hát

feljajdulnak, ha valahonnan a szabad véle-

mény éles szele érinti ket. Ezért nevezik

czikkemet kuriózumnak. Mert kuriózummá

lett már manap, ha valaki függetlenül és

szakszeren kritizál.

Hogy pedig ellenem személyeskedjék

:

engem vádol személyeskedéssel. Midn én

azt mondottam, hogy az olyan hibáért, mint

a szép és fenség fölcserélése, a kandidátus

is megbukik : semmi egyébre sem töreked-

tem, mint hogy az elkövetett hibát minél

találóbban jellemezzem. Elttem feküdt a

könyv; a kiélt és magával tehetetlen iskolai

szellem valóságos megtestesülése. Mit mond-

jak róla ? Azt, hogy nem eredeti ? Azt, hogy

tartalma nem is ment át a szerz egyéni

gondolkodásának kohóján? Azt, hogy csak a

szél fújta össze a legkülönbözbb helyekrl?

Mind ez csak a könyvre általában illett

volna ; de azt a bizonyos hibát a legegysze-

rbb alai)fogalmakban, máskép mint a kan-

didátussal, érzékelhetvé tenni nem tudtam.

Ha én tudatában volnék annak, hogy

Beöthy állására akai tam czélozui : akkor be-

ismerném bnömet. De én azt hiszmii, hogy

Beöthy részérl csak íölösleges érzékenyke-

dés, ha ö mindjárt állására gondolt. Fogásul

is használta, hogy a jó érzületet ellenem lá-

zitsa. Pedig nem ilyen eszközökkel kell ha-

tást tenni. Egyszeren meg kellett volna

czáfolni állításomat.

Czáfolni, czáfolni és nem érzékenykedni.

A ki tekintély akar lenni, annak belé kell

nyugodnia, hogy sok-sok ideig folytonos kri-

tika tárgya lesz. És ha valóban arra termett

emb, r, hogy idvel tekintélylyé váljék, akkor

a kiitika csak megedzi. De az olyan feljaj-

dulás, a mint a «Fcvárosi Lapok* produ-

kált, csak gyengeségre vall,

Kimutattam volt, hogy Beöthy a fenség

értelmezésénél a fenség fogalmát a szépével

cserélte fel. Kezdetben, a mig idéz és a mig

óvatosan ir ki, legalább durva hibák nélkül

beszél. De egyszerre kedve kei’ekedik, hogy

maga mondjon valamit a fenségrl, és ek-

kor tnik ki, hogy tulajdonkép azt sem érti,

a mit elébb mondott. A «Fvárosi Lapok*

ezt nem czáfolta meg, st a dolgot elütni

akarván, még csak jobban belébonyolódik.

fA végetlen eszme véges képben* a

széj)re általánosan illik és hiába következik

iá; «a megmérhetlen nagyság és legyözhet-

len er*. Ez a megtoldás a hibát nem ja-

vítja, hanem igen is érdekes fényt vet Beöthy

munka-módszerére. Mert «a megmérhetlen

nagyság és legyzhetlen er*; a fenségnek

Kant-féle definicziója. Nem tartalmaz egye-

bet, mint Kantnak mathematikai és dyuami-

kai fenségét. Az egyik mondat után, mely a

fenség fogalmát Hegeli szellemben akarja

magjai ázni, mindjárt következik egy másik,

mely a Kant-féle formulát tartalmazza. Ez-

után jön egy példácska; hogy t. i. «ki tudja

tenger határát* és erre ismét egy baklövés.

A baklövés pedig az, hogy az ellent-

mondást, melyet a hegeli eszthetika a szép-

ben lát, azt Beöthy a fenségben rejl ellent-

mondással cseréli fel. Nagyon természetes,

hiszen elbb a szépet és fenséget cserélte *

fel egymással.

Miért nem czáfolja meg a ((Fvárosi

Lapok* a mire itt mutatok? Azért, mert ez

czáfolhatlan. És mégis engem vádol a fer-

dítéssel, a helyett hogy bevallaná a Beöthy

által elkövetett fundamentális hibát.

St mi több; még az ilyen állítást is

koczkáztatja : ((Beöthy Zsolt tett els hisér-
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letet ez ellenmondás megoldására; abban a

hatásban, melyet a fenséges dolgok képze-

letünkre gyakorolnak s a melyben az eszme

és alak diszharmonikus viszonya szükségszer

módosulást szenved)).

Az az értelmesen kifejezve Beöthy Zsolt

lett volna az els, ki azt az ellenmondást,

melyet a Hegel-i eszthetika szerint a fenség

magába rejt, megoldani törekedett volna.

Valóban nem hittem, hogy az ilyen vak-

mer állítást nálunk kinyomtatni lehet.

Mert érdekes dolog az, hogy valaki, a

ki a fenség lényegében rejl ellenmondást

nem hogy maga fel nem fedezte, de még
csak helyesen eladni sem képes, hiszen

fölcserélte az általános szépben rejl ellen-

mondással, hogy — mondom — éppen az

tette meg az els kísérletet annak az ellen-

mondásnak megoldására. Más szavakkal ritka

és csodálatra méltó jelenség az, hogy valaki,

a ki egy problémát meg se értett, azt mégis

megfejteni tudja.

Abban a néhány zagyváit sorban, me-

lyet Beöthy a fenségnek a képzeletre tett

hatásáról elmond: ugyancsak semmi uj nem
foglaltatik. Bátor vagyok Beöthy urat ~ a

« Fvárosi Lapok » az ilyennel úgy sem bí-

beldik — Kant «Kritik dér Urtheilskraft»

26 §-ára figyelmeztetni, a hol a rendkívül

nagy tárgyak hatásáról a képzeletre van

szó. Kant ott a képzeletnek egy apprehenziv

és egy komprehenziv mködését különbözteti

meg : egy ert, mely a szemléletet folyton

újabb részletekre terjeszti ki és egy másikat,

mely a részleteket összefoglalja, azaz a szem-

lélet egysége fölött rködik. A szemlélet ki-

terjesztése a nagy tárgynak újabb részeire

könny dolog, de az összefoglalás nehéz. A
komprehenzió csak bajosan követi az appre-

henizót.

Objektíve kifejezve: az alak csak ba-

josan tudja magába foglalni a túlsúlyra

vergd fenyeget eszmét, és hogy ezt te-

hesse, tágulnia kell.

Azt hiszem, hogy Beöthy ur e sorokban

kissé mélyebben találja fejtegetve azt, a mit

felületesen érint. Jól teendi tehát, ha a

«Pövárosi Lapok*-at megpirongatja, hogy

miért teszi öt felfedezési ráfogásokkal ne-

vetségessé. Mellékesen megsúghatja neki,

hogy Weisse és Vischer szintén nem tudat-

lanok abban a kérdése.s dologban. Végül nem
is marad egyéb hátra, hogy Beöthy ur maga

tiltakozzék az ellen, hogy könyve németre

fordittassék.

A páthosz fogalmát a fenség fogalmából

kellett volna Beöthynek kifejteni. De ö csak

a kész Hegel-i értelmezést csapja könyvébe.

Ezt az értelmezést stylárisan módosítja és a

«P. L.» azt akarja elhitetni, hogy Beöthy

itt önállót mond. Pedig Beöthy maga is úgy

adja el könyvében a dolgot, hogy kitnik,

hogy nem is akart valami újat mondani. Az

a megjegyzés, mit fejtegetés közben Hegel

ellen tesz, Vischerbl van kiírva ^(§. 110.

« Hegel will den Ausdruck Leidenschaft ver-

meiden, weil er den Nebenbegriíf des Nied-

rigen habe»).

Ha valaki egy dolgot kétszer mond el,

akkor arra fog törekedni, hogy ne szóról-

szóra ismételje ugyanazt. így tesz Beöthy a

páthosznak Hegel-Vischer-i formulájával, mert

a « bens szabadságon nyugvó er, mely a

szenvedély hevével tör czélja felé» csak any

nyit mond, mint «az erkölcsi czélért mun-

kás szenvedély)). A különbség a kett között,

hogy az utóbbi rövidebb és szabatosabb.

Már a páthosz értelmezésénél ki kellett

emelnem, hogy Beöthy elméletének nincs

erkölcstani háttere. De az alapvetés szánal-

mas gyengesége sehol sem jut oly teljes ki-

fejezésre, mint a tragikai vétség fejtegeté-

sénél, vagyis ott, a hol az egész elmélet

kulminál. Itt látni, hogy Beöthy egyáltalán

nincs tisztában a tragikum elméletével. Mi-

dn ugyanis hosszas beszéd után arra lyu-

kad ki, hogy a tragikai vétség nem mindig

erkölcsi, szava egyszerre elakad. Ha tisztá-

ban volna elméletével, megmondaná, hogy

hát mi, ha nem mindig erkölcsi ? Es hogy

mért néha erkölcsi, néha nem, a mi elég kü-

lönös dolog. E helyett azonban egyszerre

Vischert rántja elé. A mikor már egyszer

igazán neki kellene beszélni, mást beszéltet.

Ha a vaskos könyvnek elméleti része egy

külön Ívre (több nem igen kellene) Íratnék

le: ez mindenkinek azonnal szemébe ötlenék.

Csak laikus ember beszélhet úgy, hogy

nem szabad az erkölcstani kódexet nagyon

szigorúan venni. Beöthynek e ponton tisztá-

ban kellene lennie a szépnek és a morálnak

egymáshoz való viszonyával. Ha erre vala-

hol szükség van, úgy a tragikum elméleté-

ben. Nem mondom én, hogy fejtse ki részle-

tesen, hogy az ö világ nézetében a szép

és a jó milyen helyet foglalnak egymás irá-
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nyábaii, de igen is követelem azt, hogy a

tragikum elméletén meglássék, milyen állás-

pontot foglal el e fundamentális kérdés te-

kintetében az Író. Beöthy könyvén azonban

az látszik meg, hogy ebben az alapkérdésben

semminem álláspontja nincs. Ezért mondom,

hogy Beöthynek nincs megállapitott világ-

nézete.

Azt sem tudja, hogy a kérdéseket mi-

ként kelljen fogalmazni. Pedig már a kér-

dések felállitásában ismerni meg, hogy ki a

gondolkodó ember. Az egész könyvben sehol

valóságos kérdés, sehol probléma. Természe-

tes, hogy megoldás sincs.

A valóság és eszmény, a tárgy és a kép,

a tartalom és forma egymáshoz való viszo-

nyának kérdései belé sem játszanak ebbe a

könyvbe. Pedig aki ez alapkérdéseket nem

tisztázta, ugyancsak ne fogjon olyszerü tár-

gyak tudományos eladásához, mint a tra-

gikum elmélete. Beöthy könyvével bebizo-

nyitotta, hogy ö nincs hivatva az ilyen fel-

adatok megoldására.

Az általános eszthetika tulajdonképen

nem más, mint a képzeletnek ismerettana.

Az ismerettanban a lét és a tudat, az esz-

thetikában a lét és a képzelet egymáshoz

való viszonya forog kérdésben. A különböz

filozófiai rendszerek más és máskéjten fogják

fel a viszonyt, mely a valóság és annak képe

között a tudatban fennáll és e szerint tá-

madnak materialisztikus, realisztikus, idea-

lisztikus tanok. A különböz eszthetikai rend-

szerek szintén más és másképen fogják fel a

valóság és ennek a fantáziában támadó képe

közötti viszonyt: igy az egyik tábor a fan-

tázia képét utánzatnak, a másik ellenkez

tábor pedig ideálnak nevezi. Minél mélyeb-

ben ismeri ' valaki a fantázia mködési tör-

vényeit, minél mélyebbre hatolt abba a pro-

czesszusba, mely a valóságot a fantázia egy

képévé alakítja át és ezt a képet, mint m-
alkotást vetíti ki a valóságba : annál jobban

oldhatja meg az eszthetika minden kérdéseit.

A tragikai vétség kérdésénél például az forog

szóban, hogy az erkölcsi világrend, hogy

tükrözdik a fantázia közegében.

A képzelet a maga módja szerint vá-

lasztja el a lényegest a lényegtelentl, a szük-

ségest az esetlegestl a valóságban. Ha ezt

megtette, eláll a szép. A kérdés tehát, mely-

nek Beöthy eltt kellett volna lebegnie, mi-

dn a tragikai vétségrl irt, a következ:

miként választja el a fantázia a lényegest a

lényegtelentl, a szükségest az esetlegestl a

való erkölcsi rendben, hogy egy szép (a jelen

esetben specziálisan : fenséges) erkölcsi rendet

teremtsen ?

Beöthy formulázhatta volna a kérdést

másképen, akár hogyan. De valamely for-

mában fel kellett volna vetnie. Ha nem a

könyvben, legalább magában. Hogy aztán a

könyvben megadja rá a feleletet. De eltte

nem lebegett semminem kérdés. Eltte csak

— egy könyvtár állott.

A tehetetlenség nyilvánvalóbb jelét nem

adta sehol, mint a tragikum osztályozásánál.

A fogyatékos és a teljes tragikum elnevezé-

sek alatt tényleg a Vischer osztályozása lap-

pang, bármennyire tagadja is ezt a «Fvá-
rosi Lapok». Csak tagadja, de nem czáíblja,

hanem az olvasót a könyvekre utalja. Tessék

elvenni Beöthy könyvét és aztán Vischerét

és egybevetni. Mintha ezt akárki megtehetné.

Mintha Vischert bármely olvasó megértené.

Hiszen kimutattam, hogy Beöthy sem érti.

Vischer a tragikus vétséget az svét-

ségbl fejleszti ki és legmagasabb fejldési

fokát az erkölcsi konfliktus tragikumának

nevezi. A tragikum annál teljesebb, minél

kifejlettebb a vétség és a harcz, melyet ez

fölidéz. Beöthy sem mond egyebet, st a rész-

letezésben, a fogyatékos tragikumban nyíltan

felveszi azt is, a mit Vischer a tragikum

legalsóbb fokául jelöl ki. Csakliogy mint czik-

keimben már mondottam, a hármas osztá-

lyozás helyett a kettest használja. Az egész

felosztást pedig az elnevezés által teszi ne-

vetségessé. Mert a fogyatékos és teljes sza-

vak alá minden a világon illik. A mi van,

vagy fogyatékos vagy teljes és az egész osz-

tályozásnak csak úgy lesz értelme, ha a Beö-

thyét a Vischerével cseréljük fel. Mert a lé-

nyeges az, hogy a tragikai vétség fokozatai

a legprimitivebbtöl kezdve a teljesig jelle-

mezve legyenek.

Az elnevezések megváltoztatása által uj

elmélet nem támad. Vischer jó és gonosz

akaratát Beötliy önz és elbizakodott aka-

ratnak nevezi és a « Fvárosi Lapok* ezt

mindjárt felfedezésnek hirdeti. A tragikai

gyarlóság elmélete is csak kiírva van. A
szenvedély fejletlensége, a thümosz, Vischernél

mint «das Erhabene dér Leidenschaft» sze-

repel. A szenvedély egyoldalúságáról is foly-

ton van szó («die Eiuseitigkeit des Pathos*).
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A mértéktelenség egyáltalán a fenség, a pá-

thosz fogalmában már benfoglaltatik. Az egész

gyarlóság! elmélet csak gyarló játék a sza-

vakkal és arra való, hogy Beöthy könyvét

minél vaskosabbá tegye.

Beöthy könyve Hegel -1 szellemben akart

megírva lenni. A «F. L.» ugyan már vissza-

vonulót fuj, midn azt Írja, hogy : «Beöthy

Zsolt nem metafizikát irt. A legegyszerbb

lélektani fogalmakból indult ki s a metafizi-

kából csak annyit vett igénybe, a mennyire

mulhatlanul szüksége volt».

Nem igaz ! Beöthy metafizikai fogalmak-

ból indult ki. Az egyetemes és az egyén vi-

szonya metafizikai jelleg. A kellem és a

fenségé nem kevésbé. A metafizikából Beöthy

nem annyit vett fel, a mennyi szükséges volt,

hanem a mennyit tudott. Az igaz, hogy ez

majdnem semmi.

A «F. L.» pedig talán jól tenné, ha a

valótlanságokat nem szórná el oly pazarul

czikkében. Mert rossz fogalmat ad irodalmi

állapotainkról, ha férfiak, a kik tekintélyek !

akarnak lenni, a legnagyobb vakmerséggel

állítanak nyilvánvalóan hamis dolgokat, me-
j

lyek vagy vastag tudatlanságra, vagy rossz- I

hiszemüségre vallanak.
j

Egyáltalában nagyobb vakmerséget an-

nál nem képzelhetek, mint ha arra a táko-

latra, a mit Beöthy a tragikum elméletének

nevezett el, azt mondja a «F. L.», hogy

eredeti munka. De talán még nagyobb vak-

merség a dolgot oly színben tüntetni föl,

mintha én Beöthytöl eredetiséget követeltem

volna. Soha ! Csak a legnagyobb naivitás

akarhatna ilyet. De igenis követeltem, hogy

a mit kiír, azt Írja jól ki, úgy hogy a gon-

dolatok összefüggjenek. Elbbi czikkeimben

megmutattam, hogy hol szakította meg a

gondolatok fonalát, hol tépte szét, és ferdí-

tette el a Hegel-i tanokat, hol hagyta ki a

lényegest és vette föl a hibást, a haszon-

talant.

Ha Beöthy egységes, összefügg elmé-

letet nyújtott volna Hegel szellemében, akkor

magát ezt a szellemet kellett volna bírálnom.

Emelkedett volna ez által els sorban a

szerz és másod sorban én is mint bíráló,

mert magasabb álláspontra kellett volna

helyezkednem. De mert Beöthy könyvénél

csak az jöhetett szóba, hogy mennyiben tud

jól kompilálni: nekem csak az ö kompiláczió-

módszerét kellett megbirálnoni. A silány

munka kénytelenitett engem, hogy silánysá-

gokkal foglalkozzam. Ezt a helyzetemet a

fFvárosi Lapok* arra akarja magyarázni,

hogy én voltam, a ki Beöthy magas röpt

mvét lehúztam alantas álláspontomra. Hogy

én csak hirteleniben olvastam el Vischert

azért, hogy Beöthy könyvéhez hozzászólhas-

sak
;
hogy én ugyan jó mathematikus vagyok,

de az eszthetikához ne szóljak.

Nem tudom árt-e a mathem.atika a gon-

dolkodásnak és Ítéletnek, de azt tudom, hogy

az olyan fogásokra, a mint a « Fvárosi

Lapok» használ, engem a mathematika nem

tanított.

Szerencsére azonban ilyen fogásokra

szükségem nincs. Én bizonyítok, czáfolok és

felvilágosítok. De mit bizonyított és mit

czáfolt a « Fvárosi Lapok* vagy mit vilá-

gosított fel ? Semmit. Feljajdnlt, személyes-

kedett és vakmer valótlanságokat halmo-

zott egymásra. Annyit, hogy nem egy czik-

ket, de egy könyvet kellene Írnom, hogy

ennyi tudatlanságot és rosszhiszemséget

helyre igazítsak.

Fentartom, a mit elbbi czikkeimben

mondottam, szóról-szóra. Azt pedig egy mon-

datba foglalom össze : Beöthy könyve szörny-

szülött, melynek hátgerincze van, de feje

nincs. Az agy a németeknél maradt.

Palágyi Menyhért.

ÖRÖKBE FOGADVA.
Rajz.

O. Büttuer Jnliától.

(Folyt, és vége.)

Majd bort is öntöttem neki. Ezt az

elttem állö üvegbl, saját jószántomból tet-

tem. De erre Tarjagosi Etelka felugrott,

hozzá sietett, hogy megakadályozza az ivás-

ban, hanem az öreg ur már akkor kész volt

a borral. Mohón nyúlt utána s egyszerre

felhajtotta, de aztán még jobban összehúzta

magát székén.

— Milyen szemtelen ez a Nges bácsi

!

— kiáltott fel a leányka, — hisz bor nem
jár neki, ugy-e mama?

— Hadd el Etelka, kedves vendégeink

tiszteletére legyen része benne
;
— s Tarja-

gosiné szemei csúnyán szikráztak nyájas mo-

solyához.
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Az Öreg ur mellettem, mintha dünnyö-

gött volna.

— Óhajt valamit? — kérdém szegény-

tl, — talán szlt? — s tányérjára tettem

a magamét, mert neki nem adtak a szlbl.
Ráhajolt a szlre s úgy vizsgálta,

aztán sajátos fahangon szólalt meg

:

— Én ültettem . . . anno : ezernyolcz-

száz és ötvenben.

— Hogyan, olyan régen? — kérdém

csupa udvariasságból, mert agg szomszédom

most már teljesen felém fordult s ködös sze-

meiben sajátos tompa fény támadt, mint mi-

kor szegényes kunyhó mocskos ablakán át-

világlik a gyertya fénye. Talán a bor okozta

;

az önthetett belé némi életet s késztette a

beszédre is.

— Nem, nem régen. Anno négyvenkilencz

elpusztult minden s arra a következ eszten-

dben munkálódtam vele. Parlagba ültettem
;

bizony parlagba, mert mindent elemésztett

az ellenség.

— Az ellenség? — kérdém.

— Hm. Jó barát, a ki hozott volna

valamit, nem is járt erre. De az ellenség

ömölt minden oldalról, mint az árviz.

Szakadozottan, dohogva beszélt. A háziak

nem ügyeltek oda, mert a házin, ki szép

régi ékszert látott Lina nvérem nyakán,

arról kezdett beszélni, hogy aztán a saját

ékszereit elhordhassa. Már nvérem eltt

egész halmaza feküdt akkor a nyilt tokok-

ból eh' fényl, nagy czifra, aranypléh éksze-

reknek, melyeket csak borzasztó mveletlen

Ízlés válogathatott igy össze.

Nem egy tekintetet cserélt már felet-

tük nvérem rokonunkkal, mialatt Nyes
Gáspár folyton rám tekintve, morzsolgatta

csontos sárga kezeit, s reszket fejével bó-

liutgatva beszélt.

— A tenger ellenség ki is öntött min-

ket helyünkbl, mint az ürgét, — és az

öreg ur hümmögött, vagy talán nevetett, de

hosszában ránczokba esett szomorú arcza

nem mozdult.

— Csak a brünket vihettük el. A Ko-

máry Fái, az jól járt
;
ahhoz sokan odavit-

ték a klénódiumaikat s az el is ásta. Öt

meg agyon ütötték. Oszt azóta sose tudja

senki, hol van a kincs. Azt mondják, mert

olyan megtartó ember volt, hát elvitte ma-

gával a másvilágra. Az így jól járt; együtt

maradt a kincsesei. Nem vágták le a kezét

életében. Nem ült senki a zsebébe, mig a

kabát rajta volt; de még ö vitte el a másét

magával. Csak a Deésiektl nyolez darab

arany órát és mennyi üstöt, nem csak ka-

nált, villát, meg ilyest, de kancsókat, meg

még serlegeket is, és nóta bene: még egy

pökládát is mer ezüstbl arany arabeszku-

sokkal. És a Tortélyos familia minden klénó-

diuma is nála veszett. Hozzám meg csak

mind a szegényje szaladt. Nem is hoztak

hozzám semmit, csak holmi obligátiókat, de

ki is vetettem nekik mind a szemétre. Majd

én rzöm ! Az öreg Sótészné, — tudni illik

;

valami apát volt a bátyja, — az is hát hoz

egy iskátulát, azt gondoltam valami jóféle

igaz perlék vannak benne, vagy az apát

urtól valami aranyholmi. Dehogy is ! Az

öreg Sótész hajzatából volt benne, sokféle

papirossal beborítva. Azt is kivetettem. Az-

tán, hogy vége volt a pusztulásnak — és

meg-meg beülhettem itt a kasztellumba, hát

az a gyarló asszonyszemély, nem rajtam

kereskedett azért az iskátuláért ? . , . Fiská-

lissal pöröltetett és kétezer váltó forintokat

követelt érte. Egy hízott ökrömbe került,

j

hogy elütötték.

Az öreg ur pohara után nyúlt s én újra

bort töltöttem belé.

— A magamét iszom, — dünnyögte, —
elvágták a kezemet érte még életemben. A
zsebembe ültek; azok ott, — s a háziakra

mutatott. — Kifosztottak, megkopasztottak.

Megnyúztak, megsóztak, megsütöttek, meg-

ettek, amit k úgy mondanak, hogy örökbe

fogadtak.

— Aztán Sótészné belenyugodott? —
kérdeztem tle, hogy gondolatait más útra

vigyem.

Rögtön más hangulatba is esett.

— Az a gyarló asszonyszemély azután

is egyre járt még a nyakamra. Akkor már

el tudott hozakodni drágaságokkal is. No,

hát mit tettem volna, kerítettem neki olyan-

forma hajzatot, mint azé a fráteré volt, az-

tán meg adott nekem érte egy régi cruci-

fixot filigrán munkába. Az mondta: meg ér

600 német forintokat. A’ még meg is van.

— Szép az a kereszt? — kérdém.

— Afféle asszonyt ékesség. De megmu-

tatom
;
meg, megmutatom, — és avult ka-

bátját tapogatta, majd dünnyögve lebocsátá'

kezeit csizmájáig s a b szárban kezdett ke-

resni. Onnan el is húzott aztán egy régi
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keztyt, térdére tette s két reszket ujjával

belenyúlva, elhúzott egy fekete szalagot, a

min egy kereszt függött.

— Nem kell nekik mutatni, — mor-

mogta felém hajolva.

Én aztán ölembe tartva, néztem meg a

gyönyör áttört foglalása, gyöngyökkel és

saphirokkal rakott keresztet.

— Eemek szépi — suttogtam én is, s

átnyújtottam az öreg urnák.

Ekkor egyszerre Etelka feje tolakodott

közénk, s éles szemei kapzsin meredtek a

keresztre, majd meg ránk.

Az öreg Xi/es teljesen elvesztette fejét.

A keresztet kezembl kikapva, gyorsan visz-

szadugta csizmaszárába. Etelka pedig csal-

fán behunyta szemeit, mintha mit se látott

volna, aztán gyorsan, hadarva, két karkött

nyújtott át nekem, hogy nvérem küldi, néz-

ném meg.

Aranypléhböl készült két széles cziíra

karika volt, az egyiken olcsó ékkvel kira-

kott nagy patkó diszlett, a másikon pedig

lovag-ostor és jóckey-sapka képezte a fels

diszt. Egyformán Ízléstelen ékszer volt mind-

kett, a könnyelm nk egy napi feltn
díszére kigondolva.

A kis leány félig hunyt szemekkel ha-

darta, hogy mama ezt a pompás karkötket

egy házaló ékszerésztl vette, nem is pénzért,

csak holmi régi ezüstért, amire az azt mondta,

hogy alig ér valamit, mert vert ezüst, még
kalapácscsal van csinálva. Rá is kellett a-ini

még egy nagy öreg gyrt is. De abban

meg csak egy nagy átlátszó zöld kó volt.

De azért a házaló aztán még ezt is ráadta.

S a leányka odanyujtotta elém a kezét. Csi-

nos olcsó kis gyr volt az ujján, nehány

türkizzel, aminöt talán százat ért az az «öreg*

gyr, melyben az az egyetlen tátlátszó nagy

zöld kö» volt.

Meg kellett aztán meg a többi ékszere-

ket is néznem s láttam is köztük egy pár

Szép és értékes antik darabot, melyeket a

háziasszony keveslóleg tett ide-oda.

Nem sokára aztán nyugodni tértünk.

Másnap megköszönve a szives látást,

útra keltünk. A háziak nem gyztek meg-

hívni, hogy visszautaztunkban térjünk be újra.

— Akkor a nagybácsi, az alispán éppen

nálunk lesz, s igen fog örülni, ha nagysá-

gocskáimat megösmerheti. Nagyszeren fog

örülni. Nagyszeren I — és Tarjagosi kajlán

hajlongott.

Az öreg Nyest nem láttuk, azt mond-

ták: rosszul volt éjjel már azt is gondolták

meghal ; — s a házinö kissé szemrehányón

tekintett felém.

— Pedig úgy is annyi bajunkra van,

bizony csak csupa vallásosságból is teszünk

ilyen nagy jót vele. Nekem minden rokon-

ságom vallásos, már amint az arisztokráczia

szokott lenni.

Mikor Etelka bejött, nyakán, piros sza-

lagra kötve, ott függött az öreg Syes ke-

resztje.

Megmutattam nvéremnek s ó is dicsérte

a gyönyör múvú ékszert.

— Ma reggel kapta Etelkém az öregtl.

Szegény leányom annyit bajlódik vele, csak

méltányos volt, hogy neki adta.

Már messze távol voltunk a régi udvar-

háztól s kocsink egy nagy erd hvös árnyá-

ban haladt, mikor nagy csodálkozásunkra

Ladwenykza fejét kissé oldalt hajtva, meg-

szólalt a bakról

:

— Nagy vendégség volt ott, instálom.

Ugyan csak traktáltak.

— Hát jó dolga volt, ha traktálták ?

— nevetett úrnje.

— Már mint engem? — nyögött Lad-

icenyicza. — De biz, ha engem traktáltak

volna úgy, én nem csak jajgattam voLna, —
és itt ostorával rácsapott az utszéli bokorra.

— Hanem az a szegény öreg csak jajgatott.

De soká keményen tartotta magát, mig az-

tán a fejét kezdte az ur ütni, akkor már

eladta, amit kerestek rajta. De azt kiál-

tozta rájok, hogy fojtsa meg az a kereszt

ket. Nem tudom, micsoda keresztet emle-

getett.

— Hát hol esett ez ? — kérdé úrnje.

— Hogy hol? hát az istálló mellett,

instálom. lakozik az az öregecske : aztán az

ur meg az asszony, mikor este bementek

hozzá, hát be se telték az ajtót maguk után.

És gyertya is volt velk, hát mindent lát-

hattam. Aztán meg kiáltoztak. Egyre azt

vitatták: Az is a miénk I Adod ide? Min-

dened a miénk I Az is a miénk I » — Meg
vén tolvajnak is nevezték. Meg is lett az-

tán, a mit akanak. A csizmájából húzta el.
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És még azután is ütöttek rajta egyet. Az már
hát, minek volt?

S a kocsis elhallgatott, és tovább haj-

tott az illatos hüs erdei utón.

PETFI PESSZIMIZMUSA.
Irta : Dr. Jancsó Benedek.

(Folyt.)

Mig Schopenhauer azt mondja, hogy a

mit a történelem elbeszél, nem egyéb mint

az emberiség hosszú, nehéz, zavaros álma,

addig Petfi szerint vérfolyam, mely a múlt-

nak ködbevesz szikláiból indulva ki, szaka-

datlanul foly le korunkig. Rettenetes napo-

kat lát közeledni, a jövend fátyolán a sej-

tés tündéri tüzének fénye mellett keresztül

nézve oly dolgokat lát, melytl borzad és

iszonyodik, de a melynek egyszersmind örül

is. Látja a jók és gonoszak harczát:

Ez lesz az ítélet, s ezután kezddik az élet,

Az örök üdvösség; s érette a mennybe röpülnünk

Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Petfi vérrel hiszi megválthatónak az emberi-

séget, mig Shelley Laon és Cyí/t«a-ban a

szeretet szavával vér nélkül akarja e nagy

feladatot megoldani, ügy látszik, volt valami

a levegben, mit Petfi fogékony lelke meg-

éfzett s mi megsúgta, hogy nincs messze a

jók és gonoszak harczának e nagy napja.

Az emberiség felszabadulásának evangéliu-

mában rendületlenül hitt s e hitében nem
zavarta a kételynek, a csalódás sejtelmének

még csak árnya sem, mint szerelmi boldog-

ságában. És mégis mig a szerelem boldogsá-

gában való csalódástól megóvta a sors,

addig meg kellett érnie az emberiség boldo-

gitására irányult magasztos álmainak szét-

foszlását. Lelke e csalódás miatt való re-

ménytelen fájdalmát, végs kétségbeesését

fejezi ki legutólsó Szörny id kezdet köl-

teményében, párját ritkító fenséggel és ervel.

A nagy költk, kik az emberiség transz-

czendens természet általános fájdalmának

költi tolmácsoló! voltak, nagyon sokat té-

peldtek az emberiség jövjével, ama messze

jövendvel, melyben nemcsak az egyén, ha-

nem a faj élete is megsznik. Campbell Utolsó

ember, Hamerling Ein Sclnvanenlied dér Ro-

mantik czimü költeménye, valamint Byron

Darknes-& irtózatos fenséggel Írják le az em-

beri nem kivesz ését. Petfi is nagyon sokat

tépeldik e gondolattal. A világrendszer fel-

bomlása (Elmém ezen sokat gondolkodik) a

föld és az emberiség sorsa egyaránt érdek-

lik. Azt hiszi, hogy a föld halála nem a tz
lesz, hanem a fagy. Megfagyasztják a jég-

hideg szivek, melyek benne fekszenek. Az

emberiség ki fog pusztulni
;
végtére csak két

ember marad, kik egymásra rontanak, a

melyik gyztes lesz, az nül fog venni egy

vadállatot s e vadállat méhibl talán a régi-

nél szelidebb emberfaj kerül. E gondolatban

benne rejlik az emberi természet ama ke-

gyetlenségének tudata, melyet a létért való

harcz szült s mely a homo homini lupus

közuiondást sugalmazta az élet tüneményeit

megfigyel nép eszének. A faj e veleszületett,

mondhatni lényéhez forrt gonoszsága az, mi

megbiusitja ama nemes lelkek fáradozásait,

kik éltöket az emberi nem bntl és nyo-

mortól való megváltásának szentelték; ez a

miért az emberiség éretté és méltóvá lesz

sorsára: a végpusztulásra.

Bár Petfi agyában megvillan az a bi-

zarr gondolat is, hogy hátha egy nagy fer-

geteg: támadna, mely meghasitaná az eget

és e nyíláson keresztül dobná a földgolyót,

a föld halálát mégis az egyéni elmúláshoz ha-

sonlóan csendesnek, csakhogy csendességében

is nagyszersége miatt irtózatosnak festi.

Nemcsak mi vénülünk meg kezdet versében

a világegyetemének ez elaggását hirdeti.

Nem csak mi vénülünk meg, de megvénül a

nap is, mely már most is, mint valami öreg

ember késn ébred s alig hogy fölkapaszko-

dik az égre, mindjárt ledl ágyára.

Majd véges-végül

Azf- is megérjük, hogy megöszül

És ekkor, ekkor fehér lesz sugara.

Az Utolsó ember czimü költeményben a halál

irtózatos csendje van festve. Az ég a sírbolt,

melyben az óriás koporsó, a föld nyugszik,

a nap a sirbolti lámpa, melynek bágyadt

sugára a siri éj sötétségét halvány piros

árgára festi. Irtózatos csendesség van, csak

az a nesz hallatszik, melyet a sirbolti fér-

gek okoznak, rágván a koporsót. Minden a

mi emberi volt: vétek, erény, er és gyön-

geség el van ez óriási sírboltban temetve.

Minden alszik. Becsukva a szem, hülve a

szív. Csak egyetlen él, az utólsó ember, a
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költö van ébren a sírbolt roppant üregében.

Várja a halált, melynek nincs oka tle félni

;

Bátran jöhetsz, meg nem támadlak,

Hagyom magam. Ertlen hang

Leszek. Te szélvész légy. Sodorj el!

Az élet mozgás. Az élet ellentéte a ha-

láli nyugalom, csakhogy irtózatot lehel

nyugalom. Az a szivfagyasztó nyugalom,

mely visszatükrözik a halott megmerevült

arczárói, az a nyugalom, mely megett nem

a csend, hanem a semmi, a végtelen üresség,

a lét ez ellentéte ül. A halál irtózatosan

fenséges nyugalmát, az egyetemes megsem-

misülés e végtelen ürességét Byron festi a

költi képzelem hatalmával megdöbbent

fenségességgel i. Sötétség y> czimü költeményé-

ben, melynek az utolsó ember méltó párját

képezi.
(Folyt, köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gnsztáv. —

(Folyt.)

LXXl.

Meghalt dón Sancho király,

A Vellido ölte meg,

Mellét dárda járta át,

S vágott borzasztó sebet.

Nagy sírással hajlik rája

Castilla színe, virága.

Don Rodrigo de Vivár

(— Legnagyobb kin erre vár,

A szemébe könyek árja —

)

Fájdalmát ekként kitárja:

«— Don Sancho, uram, királyom,

Végzetes nap volt ma, látom,

Hogy óhajtásom daczára,

Menni vágytál Zámorába.

Aki adta e tanácsot,

Nem félt istent, sem világot.

S megszegeti igy veled

A lovag törvényeket)).

Egy lovag kelt fel, s kiállt,

S mély nagy hangon igy kiált:

«— Van-e köztünk egy lovag,

Aki Zámorára támad,

— Amért rajtunk e gyalázat —
Mieltt leszáll a nap ?»

A szem mind ragyog, mint szikra,

De kisem áll ki a síkra.

Gonzalófól fél mindnyája,

S félve gondol öt fiára :

Mind az öt bátor levente,

Es méltó a tiszteletre.

Minden szem most Cidre néz.

Vájjon síkra szállni kész?

Cid elérti, s talpra kél,

S az urakhoz igy beszél:

«— Lovagok, nemes vitézek,

Tudjátok, hogy nincsen ára.

Mért támodánk Zámorára.

Nem lehet, rá esküt tettem,

De küldök vitézt helyettem,

Ki megküzd Castiliáért,

S ki ha méri majd a harcztért,

Elfeledtet engem is!))

Don Ordonnez felkel erre,

(Hosszan hajlott a tetemre)

Ö a Láráknak virágja.

Nincsen Castillába párja.

A harag nagyon elönti,

S rögtön e szavakba tör ki’:

«— Ha Cid esküt tett le rája.

Bár szabad nem volt neki,

Úgy ne jelölje ki.

Hogy ki menjen a csatába.

Sok lovag van erre kész.

Ép oly bátor és vitéz,

Mint a Cid, bár vitéz ám,

És mindig vitéznek tartám.

Hogyha tán helyeslitek,

A csatába én megyek.

Testem vésznek kiteszem,

Légyen koczkán életem:

Jó hbéres élete —
A királynak érdeke.

LXXIl.

A királynak táborábul

Don Ordonnez már kiindul.

Hogy kihijja Zámorát,

Hitszegöt, az árulót.

Ketts fegyverzet van rajta.

És jó mór* ló van alatta.

Szörny lándzsa van kezében.

Könny, vas sisak fején.

Sarkantyút adott lovának,

S vágtatott a vár falának.

Szólt — a hangja reszketett —
A szavai, im, ezek:

*Vagy sötét szinü.
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«— Álok* zámoráiiok, rátok,

Hitvány árulók vnlátok.

Átok nagyra s csecsemkro,

A holtakra s az élkre.

Átok a füvekre, s fákra.

Átok a folyó halára.

Átok húsra és kenyérre,

Borra, s a kutak vizóre».

Az agg Gonzaló ezt hallja,

A várból ezt válaszolja:

«— Bár úgy szóltál, mint vitéz.

Szavaidban semmi ész.

Holtak arról mit tehetnek.

Mit az élk elkövetnek?

A gyermek tehet arról, mi,

Amit elkövet a férfi ?

A törvény elrendeli,

S ezt tudod té-s, dalia,

Aki egy várost elátkoz.

Öttel kell harczolnia*.

Jól tudom én, mit beszélek.

Jól tudom, vitéz öreg

:

Jöjjenek a harczmezre,

Mieltt támad a regg».

LXXV.

A királynak táborából

Don Ordonnez már kiindul.

Ketts fegyverzet van rajta,

Es jó mór ló van alatta.

Boszutól, haragtól égve

Megy kihíni Zámorát,

Mert Sanchót, királyi bátyját,

Hitszegn meggyilkolák.

Megpillantja dón Gonzalót,

Ki a vár fokán áll, fenn, fenn.

Sarkantyút ad a lovának.

Hogy sebesvágtatva menjen.

S hogy a várfalnál megállóit.

Vakmer hangon kiáltott:

«— Átok, zámoránok, rátok.

Mert nyilt árulók valátok.

Don Sanehot meggyilkolátok,

S várostokba fogadátok

A gaz gyilkost, árulót,

S azért vagytok árulók !

Átok Így hát a sírokra.

Átok felntt férfiakra.

Átok még a gyermekekre,

*Reptar = retar tulajdonképen kihivni a csa-

tára
;
de annyic is tesz, mint vádolni, átkozni, st ez

valamennyit együtt teszi
;
azért ahol 0. átkozódik, a

fentebbi értelemben fordítottam. B. G.

Átok fákra és füvekre,

A folyókra, a vizekre!))

Don Gonzalo ezt hogy hallja

Ordonneznek válaszolja ;

«— Ha ilj'ennek kéne lennem.

Jobb lett volna nem születnem.

Csak dühben szólsz igy^ velem.

Mint kiben nincs értelem.

Holtak arról mit tehetnek,

Mit az élk elkövetnek.

Gyermeket büntetsz azér’, mi.

Amit elkövet a férfi?

Átkod vízre s fre szál',

S bii-e észszel viz, s fszál?

Os szokás Spanyolhonunkban,

Rája hát te is emlékszel.

Aki egy várost elátkoz,

Küzdnie kell öt vitézzel.

És ha egyik t levágja.

Nem száll a városra átka».

Ordonnez ezt hallja ám.

És szavát már bánja tán.

Szól : «— Okom jogos és szent.

Szavaimért hát kiment.

Hogyha vétkes is a szám.

Szándékom nem vétkes ám!

De csatára készen állok.

Mind az ötre itten várok,

S vagy mind másvilágra mén.

Vagy azt mondja a mit én!»

«— Don Diego, úgy legyen®.

— Mond Gonzalo és megyen —
((Isten légyen a birád,

Mert igazságot ád.

Úgy segítsen isten téged,

Am ként igaz beszéded.

Hiszem; a király halá a,

Istennek volt szátdokába’,

Mert megszegte a parancsot.

Atyja néki mit parancsolt.

S meghal — lelkemnek hite —
Aki néki még Ilivel*

LXXVJ.

Diégo Ordonnez kiváglat

A királynak táborából,

Ketts fegyverzet van rajta

És jó mór ló van alatta

Megy kihini Zimorát,

Mert bátyját meggjdlkolák.

Dolfos volt a gyilkosa,

Vellido Dolfos fia.

« — Átok zámoránok, rátok.
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Hitvány árulók valátok.

Átok a sírokra, átok,

Átok mind kik éltek rátok,

Átok férfiakra, nkre,

Születend csecsemkre.

Átok minden felnttekre.

Felnttekre, s gyermekekre,

Átok húsra és a halra,

A vizekre, a folyókra!*

Don Gonzalo most viszonzá

— Amit mond, figyeljetek rá —
« - Az öreg mit ártott néki d,

És a gyermek, mond, mit vétett?

S mi bnök van, szólj, a nknek.

És akik még nem születtek?

Mért átkoztad a sírokat.

Állatokat és folyókat?

Don Ordonnez tudhatod,

Jól tudod te dalia.

Aki egy várost elátkoz,

Öttel kell harczolnia.))

Ordonnez válaszol rája:

«— Árulók ti mind a várba !»

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc MonuiertKl.

(Folyt

)

— Es az ily házasság az ön véleménye

szerint aztán felbonthatatlan?

— Tökéletesen az.

— Akkor hát miért egyezik bele a vá-

lásba ?

— Még egyszer ismétlem önnek uram,

hogy mi se meg nem engedhetünk, se meg

nem tilthatunk semmit sem, miután mi a

válás jogosultságát egyáltalán el sem ismer-

jük. Ez oly formalitás, a mi nem tartozik

ránk semmi tekintetben, az oly világi tár-

sulás és oly kalmárias szerzdés, mely ma-

gától megsznik, többé nem a mi dolgunk.

A polgári törvény csakis azt bonthatja fel,

a mit a polgári állam kötött; mi azonban

ép oly keveset tördünk azzal, mit az egyik

felbont, mint azzal, mit a másik megköt. A
férj és n csak akkor lesznek valóságos hit-

vestársakká, ha a templomban megáldattak,

de azon túl még a polgári válás után is örökké

férj és n maradnak a házasság szentsége

alapján.

Ismétlem önnek, ui'am, hogy az én meg-

gyzdésem szerint ez a házasság felbontha-

tatlan marad. Az egyház áldotta azt meg, s

i

Így egyes-egyedül csakis az anyaszentegy-

háznak lehetne azt feloldozni. Az anyaszent-

egyház pedig sohasem fogja azt cselekedni.

Anyaszentegyházunk eltt épen úgy, miként

elttem is, Prontenoy Eenée örökké Forest

Dániel hitvese fog maradni. Eenée megválik

a Forest névtl, ha a törvény azt követe-

lendi, hiszen a név csak egy múló formaság,

de vallásos esküjét örökké meg fogja rizni

és tartani. Eenée magát eltaszitottnak igen,

de soha sem fogja felszabaditottnak tekinteni.

Ha Forest ur újra akarna nsülni, ám

tegye, ahhoz joga is van a világ fogalmai

szerint, de Forestné nem fogja példáját kö-

vetni soha ! St annak lelkiismerete még a val-

lási engedélylyel is ellenszegülne, mert nem

tartja magát jogosítottnak most már arra,

hogy életével szabadon rendelkezzék.

íme uram, igy értelmezzük mi a házas-

ságot. Ha nézetem nem egyezik meg e te-

kintetben az önökével, azt csakis önök miatt

sajnálom, uram. Most pedig van szerencsém

önt üdvözölni és magamat ajánlani.

Ducommun nagybácsi pillanatig megsem-

misülten állott, nem bírva felfogni a jezsuita

számításait, sem azt, hogy mi lehet annak

czélja, vagy hogy mivel lehetne öt meg-

nyerni. Végtére lemondva minden okosko-

dásról, röviden azzal végzé eszmemenetét

:

ez egy képmutató.

I

Azután többi kliensét fogadta, mert hi-

szen az ügyeket soha sem szabad elhanya-

golni. Fél egykor délben pedig elment a rá

várakozó Dánielhez, hogy egy szomszédos

vendéglben együtt reggelizzenek. Az els

emeleten egy külön szobában terítettek szá-

mukra és pompás oszirigákat szolgáltak tel.

— Vigye vissza ezeket, — parancsolá a

nagybácsi a pinczérnek. — Majd odafent

reggelizünk. Ott nem olyan drága.

Az említett szállodában, mely a legjobb

Tramontban, az árak csakugyan olcsóbbak

emeletröl-emeletre. Figyelmeztetésül szolgál-

jon ez az idegeneknek, a kik még nem
tudják.

— Mit tördsz te, bátyám, az árral,

miután ma az én vendégein vagy ? — kérdé

Dániel.

— Elször is nem te hívtál meg enge-

met. Mindenki maga fizesse számláját. Een-
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delj magadnak azt, a mit akarsz, ha te oly

gazdag vagy. Én azonban majd csak két

tojást eszem, és rá jó pohár forrásvizet

iszom.

A csemegére kerülvén a sor, melyrl

lemondtak, miután az étterem már kiürült,

Így szólt a nagybácsi unokaöcscséhez

:

— Nos tehát megtörtént. Eenée min-

denbe beleegyezik, st még sokkal többet

tesz, vagyonát neked engedi át.

— Hogyan?
— Csak is csekély évi járulékot tart

meg maga számára.

— Ah, hogyis ne!

— Hogyan, hogyis ne ? Ezzel ö tartozik

neked ! Ö általa jutottál kényelembe és most

itt hagy; vájjon újra olyan szegény ördög

akarnál lenni, mint voltál az eltt ? Csak

engedd át nekem az intézkedést.

— Nem, ezerszer is nem. Hát kinek tar-

tasz te engemet?

— Azt akarod talán, hogy ez a sok

pénz mind a barátokra szálljon?

-— Szálljon a kikre tetszik, az nekem

mindegy, de nálam semmi esetre sem fog

maradni.

Hosszas vita keletkezett, mely talán

rossz fordulatot is vehetett volna a vendégl

ingaórájának beavatkozása nélkül, mely kettt

ütött.

Vissza kellett menni az irodába, mit

Ducommun nagybácsi sohasem mulasztott el.

Dániel pedig kellemes szellt érezve, egy

kis csónakázásra vállalkozott a nagy tavon,

hogy szórakoztassa magát. Jól esett neki

érintkezni a hullámokkal és daczolni minden

elemmel
;
egy pillanatban megvillant agyában

még azon eszme is, hogy legyzéssé magát

az által; hiszen a halál — gondolá - csak

a boldogokat rémiti el.

Lefeküdt a csónakba és megkisérlé el-

aludni a habok és szél együttes csapkodásai

közt. De hiába, ha az élet ragaszkodik hoz

zánk, meg is tart magának. Egy pár perez

múlva hallá a közeled gzhajó éles füttyé-

nek süvöltését, mely egyenesen feléje tartott.

— Eh, — mondá — igy a hajó kerekei

alá kerülve, meghalni, mégis csak nagy os-

tobaság lenne, — és azzal felkapva lapátját,

oly ervel és oly heves lendülettel evezett,

hogy csakhamar hatalmába kerité, st le-

gyzte úgy az északi szelet, mint a vizet

egyiránt.

0

Ez id alatt Ducommun nagybácsi az

irodában ült folyton. Csütörtök volt, fél va-

sárnap; e napon délutánonkint a kliensek

nem nagyon szoktak tódulni.
^

A jegyz ezt arra használta fel, hogy

újra átolvasgatá az ország törvényeit; íilozóf

és pesszimista lévén, gyönyörködött abban,

hogy minél több érvet és bizonyítékot ku-

tasson fel az emberi nem ellen.

Mindenek felett legjobban megörvendez-

teté azonban a házasságra és elválásra vo-

natkozó uj törvényszabály
;
egész öt óráig a

felett nevetgélt magában, és csak akkor tá-

vozott irodájából, hogy jelen legyen a hajó

érkezésénél. Az képezte az egyedüli szó-

rakozását; ott rendesen sok bámészkodóval

találkozott, st néha ügyfeleket is talált.

A leirt napon a rendes sétálókon felül

Dániellel is összejött, ki kissé átnedvesülten

ugyan, de épen és egészségesen kötött ki a

partra.

— Nini, hát te honnan bukkansz el?
— Egy fordulást tettem.

— A vizen? Ugyan csak gyönyör álla-

potban vagy. Kalapod olyan, mint az eresz

csatorna. Egyébiránt ez a te dolgod, az igaz.

Dániel lakására érve, ott az egész házat

elhagyatottan, pusztán találta. A küszöbön

rá várakozott szakácsn értesité, hogy Kenée

eltávozott Gertruddal, és engedimet kért,

hogy ö is elhagyhassa a házat, hol bizony

már most nagyon unatkozik, és megvallja,

hogy magában szinte félni kezd.

Renée semmit sem vitt el magával; még

az ismeretes fehér köpeny is az els szoba

fogasán lógott. Dániel úgy érzé magát, mint

egy haldokló, kinek élete kialvóban van.

XX.

Elutazás.

Másnap reggel Ducommun nagybácsi, ki

még mindig a padlás alatt lakott, már haj-

nalban lement unokaöcscséhez és nagy meg-

lepetésére azt már felöltözve találta.

Dániel az egész éjét az elhagyott ház

bebarangolásával tölté el, hol mindent fel-

kutatott. Számos óráig maradt Eenée szobá-

jában, mely olyan volt, mintha még mindig

lakná azt.

A bútorokból egyetlen kulcs sem hiány-

zott, az ingaóra a helyes órát jelzé a kan-

dallón
;
az imazsámoly párnája még akkor is

az utolsó térdeplés nyomait tüntette fel és a
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lavandiila illata a légben az életet és laká-

lyosságot árulta el. A pamlag párnáján ott

látszottak még a künyek nyomai.

Dániel sokáig kereste a zöld füzetet,

mely kétségen kivül sokféle dologról nyújt-

hatott volna neki felvilágositást, de sehol

sem találta.

Ducommim nagybácsi ezen a reggelen

igen indulatos kedélyben volt, noha unoka-

öcscsének folyton ajánlgatá, hogy ne hara-

gudjék. Mi legjobban boszantotta, az volt,

hogy ki hagyta magátjátszani Firuiin atya, egy

jezsuita által. Annyira jutott, miszerint hinni

kezdé, hogy Guy du Chesne csak is a szent

széknek, st talán az inquizicziónak egy

ágense volt, kit csupán azért küldtek Tra-

nioutba, hogy elrontsa Dániel házasságát, és

dühösen kiáltott fel;

— A mesterfogás után most már ezek

a zsebmetszök még a nagylelkt akarják

játszani, a pénzrl lemondanak a férj javára,

persze jól tudva azt, hogy ez a gyámoltalan

vissza fogja utasitani. Oh, jó emberismeret-

tel birnak k.
Nem is mulasztá el unokaöcscsének

mondani: Ha a te helyedben volnék, kímé-

letlenül látnék a dologhoz. Semmi kímélet

Eenée iránt, hadd vallja be bnét nyilvá-

nosan. Az indokokban nem szenvedünk hiányt,

itt van mindjárt a gonosz indulatu elhagyás,

mert hiszen hagyta itt otthonát. Jól tudom

ugyan, hogy a törvény negyvenhatodik sza-

kasza értelmében ez elhagyásnak két évig

kellene tartani; de hát jelen esetben a mel-

lett a legkomolyabb sérelmekkel is vádolni

lehet t; st ha kell, valóságos rültséggel,

vallásos rajongással. Ne kiméld, legalább le-

gyen eljárásod csattanós

!

— Elég, nagybátyám, egy szót se töb-

bet errl, ha azt akarod, hogy jó barátok

maradjunk.

Dániel még az nap talált a maga szá-

mára foglalkozást
;

kirándulásai alkalmával

gyakran vett észre a viz partján egy kicsiny

kikött és egy falombok közt rejtz, félre-

es, elhagyott pavillont, melyet a bn házá-

nak neveztek; oda vitette el azt a nagyon

csekély bútorzatot, a mi a leülés és alvás

kényelméhez szükségeltetik, nem különben

vagy húsz ódon könyvet, azután bezárva

minden többi biitort elhagyott Jakásába, an-

nak összes kulcsait elküldte Pirmin atyának.

Ducommun nagybácsinak pedig, ki ezt a ma-

gaviseletét ostobaságnak találta, azt mondá ;

Egyáltalán nem ostobaság az, a mit én visz-

szaadok, az nem volt az enyém. En többé

semmit se akarok birni «ö» tle.

— Ez elbizottság túl büszkeség, — n)ondá

a nagybácsi, kinek talán igaza is volt, de

hát hiszen a büszkeségnek annyiféle neme van.

Ezután Dániel egy sajkát vásárolt, és

többé be se lépett az irodába. Nyolcz nap el-

teltével a nagybácsi megpróbálta t dorgálni

e miatt.

— Te minden kötelességedet elmulasztod.

— Nekem nincs többé köteleségem.

— De hát az ügyek, szerencsétlen em-

ber, az ügj'^ek!

— Nekem már nincsenek ügyeim.

— Hát mibl élsz ezután ?

— Halászatból, hal mindig van a vizben.

Ez id alatt a megkezdett válóper

követte folyását Dániel minden tle tel-

hett elkövetett, hogy Renéet a per min-

den kellemetlenségeitl és az abból kifolyó

szenvedésektl megkimélje. Nem volt kény-

telen a fiatal n sok, csupán egyetlen for-

malitásnak alávetni magát : az elleges és

kötelez békéltetési kisérletnek a polgári

törvényszék eltt.

Meglehetsen szomorú színjáték volt az.

Tramontban a birói testületet, mely minden

négy évben változik, a parlament képviseli,

tehát politikai testület, választja; és igy a

választottak nem mindig az érdem emberei,

hanem inkább csak modoros egyének, a lát-

szat emberei.

Azon idben a polgári törvényszék el-

nöke egy kicsiny üatal ember, egy úgyneve-

zett jó czimbora volt, nagyon szeretetreméltó

asztaltárs, ki kitn ügyességgel tudta utá-

nozni a szomszéd vidékek tájszólásait, a ki-

nél, mikor saját becsületességérl, saját szin-

teségéiül, vagy a nép verejtékteljes állapo-

táról beszélt, nem hiányzott a tehetség; st
azt is állitották róla, hogy még a jogtudo-

mányhoz is értett, de a világot egy cseppet

sem ismerte. Hozzávéve még, hogy Tramont-

ban a birák nem üléseznek birói talárban,

és hogy ez alacsony fiatal emberke gyrött

nyakkendt és inggallért, meg rövid kabátot

viselt, inkább nézett ki egy divatczikket

áruló boltos segédnek. Némi zavarral is kez-

dett rövid alkalmi megnyitó beszédjébe.

A törvény rá bizta, szelid gyengédség-

gel meggyzni a két hitvestársat, hogy a
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házassági kötelék oly szoros, hogy azt nem
lehet sérelem nélkül széttépni, és igy nem
is bontható az fel fájdalom nélkül. De hát

ntlen lévén, mit sem értett a bevallható,

jogos szerelemhez, st mi több, nem ismerte

se Dánielt, se Renéet, igy bizony alapjában

az egész dolog nem is érdekelte öt. Nem is

tudott felhozni egyebet csupán köznapi, el-

csépelt érveket.
(Folyt, köv.)

SELiLIÉRE KISASSZONY.
(Vígjáték négy felvonásban. Irta: Sandeau Gyula.

Fordította: Brossai Sámuel. Uj betanulással f. hó

6-án került színre a ininzeti színházban elször.)

Nem mindenki látta szívesen, hogy a

nemzeti színház igazgatósága, több mint

harniincz éves pihenés után, fölelevenitette

Seigliére kisasszonyt. A sok kifogás mellett

legersebben támadtak azzal, hogy a darab

unalmas és az a mese, melyet tárgyal, ma
napság már nagyon kevés érdekkel bir. Mert

hisz kit is bánt a mi életküzdelmeink között

az, hogy Francziaországban a forradalom

elöl megugrott nemesek, miként jutottak

ismét si birtokaikhoz, hol a királyság fényé-

tl körülövezve öreg elítéleteikkel, régi

léhaságukkal és üres fensöségükkel eldorádói

jólétben fogyasztották, a mit egy h szolga

takaritgatott meg számukra, inig k a küz-

delmek elöl idegen ország szárnyai alá me-

nekültek gyáván meghunnyászkodni? ! És

kit érdekel ma már egy napóleoni huszár

tragikomikus sorsa, kit öt évig halottnak

hisz mindenki és a ki mint egy mesebeli

vitéz visszatér Szibériából, hol a természet

megdermedt ölében nem is sejtette, hogy

apja vasszorgalma és minta becsületessége

gyümölcseit nem élvezi s átad mindent a

hazatér földesurnak, a ki háláról hallani

sem akar, st ersen bizonyitja, hogy a mit

az öreg Stamply neki ajándékozott, nem
ajándék, hanem a letéteinénynek kötelesség-

szer visszaadása. És e felfogás mellett a

hála lerovása sem hágja túl azt a mértéket,

a melylyel nagy urak h szolgáikat fárado-

zásuk jutalmául legtöbbször szokták díjazni.

Az öreg Stamply az árnyékos ligetek, a hl
lámzó tavak, a fényes termek, szóval az egy

milliót ér gazdaság visszavonult birtokosa

a kajius kis kunyhójának egyik félreesett

zugolyában hunyja be szemeit, melyre szem-

fedt a marquis angyali leánykája Helén

takart.
f

Es kit érdekel — mondták a darab kriti-

kusainak legszigorubbjai — manapság már

az olyan gyermekmese, hogy a kis Helén,

ki megédesítette az apa végs óráit, meg-

nyugtatója, vezetje lesz tulajdon családjá-

nak és boldogságot adó angyala az elveszett-

nek hitt Stamply Bernárdnak ? ! . . . Min
bohóság már az olyan elkopott meséket, mint

egy paraszt íiu szerelme a nagy úr leánya

iránt, színpadra hozni ? . . . Annyi iró és

annyi féle irodalmi formában tárgyalták már,

hogy szinte émelygssé válik
;
hátha még

oly mód traktálják, mint Sandeau Seigliére

kisasszonyban?! . . .

És valóban e vígjátéknak, mint ilyennek,

meglehetsen szép számú gyengéi vannak.

Mindenekfölött nagyon terjengs. Az a kis

cselekvény, mely a négy felvonást betölti,

olyan lomhában indul neki, hogy az ásitás

kerülgeti az ember ajka szélét. Más iró, mint

Dreyfuss vagy Seribe vagy Paillerau bizo-

nyára csak egy felvonást csinálnak belle

és a színpadi hatás javára sokat mentettek

volna meg. Az egész els felvonás, a mint

azt Sandeau megírta, bátran összeolvadhatott

I

volna egy-két jelenetté a második felvonás

elején.

És az utolsó felvonás is úgy húzódik,

mintha csak az este betöltése volna czélja.

A közönség, kinek türelme és Ítélete is a

darab minsége fölött, az est folyamán nem

egyszer változott, már a negyedik felvonás

közepe felé készüldött a távozásra. Oka,

hogy tulajdonképen több pointeja van és a

néz nem tudja, melyik vezet majd a vég-

hez, melyhez annyi kétség sem fzdik már,

hogy érdemes lenne a darabot végig nézni.

És nemcsak ezek azok a kifogások, melye-

ket a dráma szerkezete ellen felhozhatni;

bizonyára sok és lényeges hibát lehetne

megokolni azzal, hogy a darab nagyon is

kicsiny cselekvénye helyegységhez van lán-

czolva és szk levegje ezáltal is meg van

szorítva. Szóval : Seigliére kisasszonyt azokért

a jelességekért, melyekkel mint diáma ren-

delkezik, nagyon nagy kár volt felelevení-

teni — és mi mégis örülünk, hogy föl-

elevenitették, mert jól mulattunk és ha vol-

tak is perczek, melyekben a dráma hiányai

bántólag hatottak, b kárpótlást nyújtottak
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érte az alakok, melyek a színpadon föl és

alá mozogtak. Soha kedvesebb társaságot,

mint az az öt ember, kik Seigliére kisasz-

szonyban szerepelnek! No! és ki nem sze-

reti a kedves embereket, ha az a keret,

melyben mozognak, nem olyan friss, nem

olyan ingerl is, mely leköthet? A drámá-

ban általában — de különösen a vígjáték-

ban — nagy és nevezetes tényez az alakok

kérdése. Az a sympathia (nem tragikai rész-

vét!) melyet a vígjátéki alakok magok iránt

költeni képesek, — dönt magára a drámára

is. A vígjátékok aktiója gyakorta másod-

rangú kérdés az alakok érzelmei, gondolko-

dása és szív világa mellett; ez leköt — az

csak ingerel
;
ez hatásával lassan hódít, de

hosszú emlékezetre, ez háborít de csak egy

pillanatra. Moliére összes vigjátékaiban nincs

annyi drámai cselekvény, mint Shakespere

egyetlen nagy tragoédiájában
;

de van-e

Shakesperenek egyetlen tragikus alakja, ki-

hez könnyebben, rokonibb vonzalommal f-

zdnék lelkünk, mint Moliére bármelyik alak-

jához, ha mindjárt a gyarlóságok halmazá-

ból van is összerakva ? ! . . . Szóval : mi

nagyon szeretjük az entre-nous-t és — ki

veheti ezt rossz néven? . . . Seigliére mar-

qiiis bizony-bizony gyenge ember. Tele léha-

sággal, elítélettel, nagyzással, naivsággal—
de azért jó lélekkel. Együgyüsége olyan ked-

ves, mint egy gyermeké
;
léhasága nem bánt :

haragudni tudnánk rá, ha erélye volna. Neki

a semmittevés boldogságában és a jó szivek

boldogitásában lehet csak osztályrésze. És

leánya Kelén meg Stamply Bemard valóban

angyali jó szívek! Mondhatnám, hogy kissé

ideálisak
;
de vak rajongásuk annyi ervel

van festve, hogy azt kell hinnünk personiíi-

kácziói annak az idealismusnak, mely egész-

séges emberkorunkban mindnyájunknál meg
van. Nem lovagolnak holdsugáron

;
a senti-

mentalismus ép oly idegen lelkknek, mint

a ledér könnyelmség
;
emberek, fiatalembe-

rek, nemes szívvel, a kik szeretik egymást.

Bvebben szeretnék megemlékezni a da-

rab két igazi francziájáról, Destournelles ügy-

védrl és Vaubert bárónéról. Sajnálom, hogy

terem nagyon szk rá. De velk srbben
találkozunk már újabb kelet franczia dara-

bokban is — bár híjával annak a sok ty-

pikus vonásnak, melyet Sandeau rájok ra-

kott. Tgy Vaubert bárónét bátran nevezhet-

ném a mai franczia szalon-hölgyek anyjának.

Igazi franczia úri dáma. Politizál és küzd,

van szive, melyet az ész kormányoz; állami

politikáját családja érdekei szerint kormá-

nyozza ; intrigál és szeret, — de mind e küz-

déseiben olyan kedves, hogy nyakleveseiért

is rajongva csókolunk neki kezet. És ellen-

fele Destournelles olyan ember, ki e szelle-

mes asszonynak igazán méltó társa. Nem
prókátoros — de szellemes. Sehol sem szá-

raz; udvariassága nem csúszás-mászás; szó-

val olyan ember, ki bátran mondhatja el ma-

gáról; «senkit sem szóltam még meg — jtedig

ügyvéd vagyok !» ....

Nos, lehet-e ilyen emberek társaságában

unatkozni ? . . . Nem ! A jó szivek és a szel-

lemes nyelvek - sohasem engednek apathiába

sülyedni.

A szereposztás meglehetsen szerencsés

volt. Prielle K. (Vaubert báróné) és Náday
(Destournelles) szokott elegáncziájukkal játsz-

ták szerepeiket. Csillag T. (Seigliére kisasz-

szony) nagyon kedves volt, csak talán azt

róhatnék hibájául, hogy jobban óhajtva ki-

domborítani jellemének azt a i’észét, melyben

a szerelmest játszsza, elhanyagolta azt, mely

neki, mint fiatal leánynak jut osztályrészül.

Mihályfi (Starnply Bemard) melegen szavalta

szerepét. Kevésbé jól töltötte be helyét Szi-

geti József (Seigliére marqnis) sokat vegyítve

marquisjába a nyárspolgáriasságból és Hor-

váth (Raoul báró), ki túlságosan üresnek

látszó mágnás tudós volt.

Dr. B erényi Pál.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A «Pesti Hirlap» Colombusának.

Uram !

Ön ama reporferek közé tartozik, kik eljárnak

a Petfi társaság felolvasó üléseire, elkérik a tagoktól

nyájas hajlongások közepette a felolvasott kézirato-

kat (hogy kivonatot csinálhassanak bellük) és más-

nap malicziával fszerezett tárczácskában leczkéztetik

a Társaságot, hogy igy meg úgy — !

Legutóbbi jelentésében azt irja Ön Bodnár fel-

olvasásáról : «Tragikum az, mikor ilyen tanulmányt,

mint a «Mi a tragikum ?» czimü, {egy) csupa nkbl
álló közönség eltt olvasnak föl».

Nem áll az állítás. Mert a sorompók mögött

egész légió fiatal ember foglalt helyet, a kik Bodnár

felolvasásából kétségkívül sokat tanultak. Mondjam-e

azt, hogy a felolvasás még akkor sem veszett vt)lna
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kárba, ha az <ie^y csupa ni közönség»-en kívül csak

Ön képviselte volna az ersebb nemet reporter alak -

jában, tekintettel arra, hogy dramaturgai ismereteit

ezúttal a «Pesti Hírlap* érdekében kiegészíthette ?

Azt Írja továbbá: «Nem lehet a Petli-társaság

czélja az, hogy megbírálja a Kisfaludy-társaságot. (A

gyermek nem bírálhatja meg anyját.)*

Ez sem áll. Bodnár Beöthy Zsoltról beszélt, nem

a Kisfaludy-társaságról. Beöthy Zsolt bármily neve-

zetes eszthetikus legyen is, nem mondhatja magáról

azt, hogy : A Kisfaludy-társaság én vagyok ! Beöthy

t

megtámadni nem annyit tesz, mint megtámadni a Kis-

Ciiludy-társaságot.

De feltéve, hogy a Kisfaludy-társaságot is em-

lítette Bodnár, nem tudjuk honnan veszi Colombus

ur, hogy a Petfi társaság fia vagy leánya a Kisfaludy -

társaságnak ?

A Petfi-társaság gyermeki hálára egyáltalán

nincs kötelezve a Kisfaludy-társaság iránt.

A Petfi-társaság nem a Kisfaludy-társaság mé-

béböl született világra. Független, önálló irók hozták

létre, a magyar szépirodalom fejlesztése, virágzása

érdekében. Czélja valóban nem az, hogy bírálja a

Kisfaludy-társaságot, ebben Col limbus urnák igaza

van (de ezzel semmit sem mondóit); czélja az, hogj'

a Kisfaludy-társasággal együtt hódoljon irodalmi esz

ményeknek s hasson a közönségre, mely ma is eléggé

rászorul az irók nógatására. Ez a Petfi-társaság czélja,

nem az, hogy kötekedjék a Kisfa'udy-társasággal, a

mi eddigelé nem is fordult el, csak Columbiis ur

képzeletében. De ha nyilvánosan, szószékrl és fel-

olvasó asztalról nem kötekedik a Kisfaludy-társaság-

gal, nem gyermeki tiszteletbl hallgat, hanem azért,

mert tudja, hogy két irodalmi társaság nyilvános ve-

szekedése rendesen a közönséget riasztja el mind a

ketttl. A veszekedés közvetítésére ott vannak a

hírlapok
;
a felolvasó asztal semleges terület.

Ennyit akartam ma Columbus urnák röviden

megjegyezni.

Budapest, november 10. Vasco de Gama.

A Petfi-társaság f. hó 8-án tartotta meg nov.

havi ülését az Akadémia termében, nagy közönség

eltt. Komöcsy József elnök nyitotta meg az ülést,

jelentve, hogy a társaság becses irodalmi ereklyék

birtokába jutott, a mennyiben az elhalt Frankenburg

Adolfnak hasonlóképen elhalt özvegye Gschmeid (Ca-

riua) Anna a társaságra ruházta a következ tárgya-

kat: 1. Azt az arany tollat, melylyel Frankenburg

Adolfot ötven éves irói jubileuma alkalmából a soproni

irodalmi és mveldési kör megtisztelte. Frankenburg

özvegye azt az óhajtást fzte ez adományához, hogy

az arany tollat a társaság elnöke a közgyléseken

haszná'ja. 2. A társaságra ruházta azt az ezüsttel ki-

vert bársonytokot, melyet Frankenburg Adolf, felol-

vasásai alkalmával szokott használni. 3. Frankenburg

saját mveinek és lapjainak egy-egy példányát, to-

vábbá egy-egy példányt mindazokból a lapokból és

^

folyóiratokból, melyekbe Frankenburg dolgozott —
I

összesen 48 kötetet. E tárgyakat a társaság sajátjá-

nak tekintheti, úgy azonban, hogy ha valamikor meg-

sznnék, köteles azokat vagy más hasonló irányú tár-

saságnak, vagy a nemzeti múzeumnak átadni. Petfi-

társaság továbbá birtokába jutott Frankenburg Adolf

kéziratgyüjteményének is.

Az elnöknek e jelentése után a felolvasások

sorát Bodnár Zsigmond rendes tag nyitotta meg A
tragikumról irt értekezésével. Bodnár Zsigmond e

terjedelmes dolgozatában a tragikumra vonatkozó né-

zeteit fejtegette, közben Beöthy Zsoltnak a tragikum-

ról irt s nem régiben megjelent munkájára tett érde-

kes észrevételeket. A közönség érdekldéssel hallgatta

az eszthetikai fejtegetéseket, s végül megtapsolta és

megéljenezte a felolvasót.

Következett Mezei Ern vendégnek : Éj a Sváb-

I

hegyen czimu költeménye. Ábrányi Emil rendes tag

olvasta fel. A hosszabb költemény nemcsak mélyen

érz kedélyre, hanem egyúttal mélyen gondolkodó

fre vall. Egymást érik benne a szép gondolatok s

az egészbl nemes, demokratikus világnézet sugárzik ki.

A közönség, mely nagy figyelemmel hullgatta a

költeményt, végül zajos tapsokban adta jelét tetszé

sének.

A következ felolvasó Margitay Dezs vo’t, ki

A fátyol Cíimü elbeszélésével több Ízben élénk derült-

ségre hangolta a hallgatóságot.

Végül Komócsy József olvasta fel Seress Imre

vendégnek Puky Péter czimü balladáját

A nyilvános ülést zárt ülés követte, melyen el-

határozták, hogy a társaság a nov. l7-én végbeme-

nend mármaros-szigeti Szilágyi-jubileumon képvisel-

teti magát. Erre P. Szathmáry Károlyt kérik fel. —
A Petfi- társaságnál két hely lévén üresedésben, a

titkár felhívást bocsát ki a tagokhoz, hogy ajánlatai-

kat deczeoiber 1-ig tegyék meg. — Kammermayer

Károly polgármester levelet intézett a társaság elnö-

kéhez, a melyben intézkedést kér az iránt, hogy mi

történjék Petöfi-szoborra helyezett koszorúkkal.

Szana Tamás titkár jelenti, hogy ö jóváhagyás remé-

nyében fölkérte a polgármestert : szedesse le a koszo

ruk szalagjait és küldje megrzés végett a társasághoz.

A tragikum. Ily czimü könyv jt-lent meg épen

most a Révai testvérek kiadásában. Szerzje Rákosi

Jen. A figyelemre méltó mrl részletesebben meg-

fogunk emlékezni, most csak az egyes fejezetek czi-

meit soroljuk el. A könyv busz fejezetbl áll a be-

vezetésen s befejezésen kívül s a fejezetek czime a

következ: «Ajánlás», «Az eszthetika tudománya*,

«A halál)), «Az élet és a mvészet)), «Az erkölcsi

világrend*, «A középfaju dráma)), «A tragoedia*, «A

tragikai vétség*, «A kiengesztel momentum)), «A

tragikum)). wKrisztus és Luther)), «Szokrates», «A tra-

gikum egységes mivolta)), «Ismétlések)), «Az élet mint

poéta)), «A kontrárium*, «A halál a tragikumban)),

«A kegyencz*, «Arisztotelesz és én)), «Arisztotelesz

és Beöthy Zs.)), ((Befejezés*.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó ; Ali^ner Lajos.

Dallas ví^szv^iiytársaság nyomdája.
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(Folyt.)

Kialudt a nap fénye. A csillagok szomo-

rúan, sugártalanul és uttalanul bolyonganak

az örök térben
;
a fagyos föld vakon és söté-

ten kereng a boldfénytl üres levegben. A
reggel jön és megy a nélkül, hogy nappal

lenne. Az emberek a végpusztulás miatt

való félelembl elfelejtik szenvedélyeiket és

szivök megmerevült a fényért való forró

epedéstöl. Csak a tz tartja még bennök az

életet; a királyok trónjait, palotáit, a kuny-

hókat, a házakat mind eltüzelik
;
városokat

égetnek el s e tüzek lángja körül tolonga-

nak az emberek, hogy még utoljára e lán-

gok fényénél egymás arczába tekinthessenek. I

Csak azok boldogok, kik a vulkánok tövénél
j

élnek. A világon nincs más érzelem, mint

félelem és remény. Egész eidöket gyújtanak

meg, a fatörzsek ropogva roskadnak össze

és sustorogva alszanak ki. Az emberek arcza

a világosságnál, melyet az idönkénk fellob-

banó lángok vetnek rá, irtóztató. Némelyek

a földön feküsznek sirva és beburkolózva,

mások fejket kezökre támasztva pihennek

és kaczagnak
;
mások meg sürögnek, forog

nak, szitva saját máglyájukat és örült nyug-

talansággal az égre tekintenek, a halott föld

e szemfödjére s azután rá iszonyú szitko

kát szórva, tógáikat csikorgatva a földre

vetik magokat. A madarak visitanak és fö-

löslegessé lett szárnyaikat csattogtatva, kúsz-

nak a földön. A legvadabb állatok a féle-

lemtl megszelídülve remegnek. A kigyók az

emberek között sziszegve csuszkáinak a nél-

kül, hogy valakit megmarjanak és az embe-

rek agyon verik ket, hogy megegyék. A
háború, mi egy darab ideig szünetelt, most

újra kitört. Minden ebéd vérrel van meg-

vásárolva. Nincs többé szeretet. Az egész

föld egy gondolat, a dicstelen közel halál

gondolata. Az éhség szétmarczangolja a be- i

leket. Az emberek pusztulnak az éhhalál-

tól és senki se temeti el ket. A so-

ványt megeszi a soványabb; a kutyák meg-

támadják urokat, csak egy nem, mely egy

holttest mellöl hiven elkergeti a madarakat,

állatokat és az embereket. Maga nem gondol

az evésre, csak siralmasan nyöszörög és vad

kiáltással nyalja a kezet, mely simogatással

többé nem ád feleletet és aztán maga is

megdöglik. Lassanként az egész emberiség

agyon éhezik, csak kett marad életben egy

világvárosnak lakói közül, kik találkoznak

egy oltár félig kialudt hamvánál. Remeg
kezekkel kaparják szét a kevés hamut és

gyenge lélekzetökkel egy piczike lángot fúj-

nak fel, minek világánál egymás szeme közé

néznek meredt tekintettel, fogukat csikor-

gatják és meghalnak az irtózattól, melyet

kölcsönös rútságok okozott és egyikök sem

tudja, hogy melyikök volt az, kinek az éh-

ség homlokára irta e szót : dámon ? A világ

üres lett. Se fü, se fa, se ember, se patak

többé, csak egy halmaz halál, egy chaosa a

kemény agyagnak. A patakok, a tavak és a

tengerek csendesen állottak, semmi sem moz-

gott néma mélységökben. A hajók rothadva

feküdtek üresen a tengeren, az árboczok

darabonként hullottak le s a mint lehulltak,

úgy aludtak a mélységben mozdulatlanul. A
habok meghaltak, az ár és az apály sirjok-

ban feküdtek, — urok a hold már elbb

meghalt. A szelek a rothadt levegben el-

enyésztek, a felhk oda voltak, a sötétségnek

nem volt szüksége rájok, mert a sötétség

volt a mindenség.

így pusztul el a nagy költk szerint

az emberiség, egyszóval az egész mindenség.

Sajátságos, hogy ez a kép, melyet a költk

képzelme fest, bámulatosan megegyezik azzal,

melyet a tudomány emberének esze alkot

meg következtetések segítségével az emberi-

ség és a föld elhalásáról. A költk lángesze,

intuitív ösztöne megsejti a dolgok lényegét

és sorsát jóval elbb, mintsem azt a tudós
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kísérletei iga/.olliatnák, vagy következtetései

valósziuiivé tennék.

Petfi legmélyebb értelm és legfilozófi-

kusabb költeménye az ÓrüU, melyben, mint

P. Mayet mondja, az emberi lét oly megra

gadóan és oly mély erkölcsi felháborodással

van tárgyalva, mint talán a világirodalom

egyetlen más költeményeiben sem. Petfi e

tárgyat, melyet Sophoklestl elkezdve Sliaks-

peren keresztül Byronig vagy Puskinig a

nagy költk majdnem mindenike megéiiekelt,

oly psicliiatriai szabatossággal dolgozzafel,mint

talán Shaksperet kivéve senki, holott Petfi ke-

zében soha éledében egyetlen elmekórtani könyv

sem volt. Hogy Petfi e bámulatos intuitív

eljárása a psichiatrak csodálkozását is fel-

keltette, annak szép bizonyítékát találtaui

a jeles fiatal elme-orvos, Dr. Oláh Gusztáv

«A lángészröl és az elmekórról » czimii ta-

nulmányában, ki erre vonatkozóan követke-

zen nyilatkozik : «hogy egyebeket ne em-

lítsek, Petfi örülte czimii költeményé-

ben költi intuitioval nemcsak mvészileg

eltalálta a mániacus elmekói'os gondolat-szöké-

seit, hanem mély filozófiai igazságokat is

mondat el vele monológjában
;
saját keser

felfogását az emberek tetteinek végs rugói

ell, melyek közé bei)illantani csak úgy

lehet, ha az embei’, más, szokatlan szemlél

helyzetbe jut, a mit Petfi a lángész kivé-

telével az rültnél is feltételez.

Az emberi lélek titkaiba való ösztönszer

mély bepillantásról tesz tanúságot már csak

az is, hogy Petfi saját gondolatait, bölcsé-

szeti szemléldésének e végeredményét egy

rült szájával tolmácsoltatja. Kant azt mondja

;

«a folytonos önszemléldés az embert rültté

teheti*.

Akinek lelkét az emberiség sorsa és

rendeltetése ellenállhatatlan ervel ragadja

meg, annak spekuláczióit a szív azon transz-

czendens eredet fájdalma fogja megzavarni

s a lélekre nézve kínzóvá tenni, mely az

észrevett általános természet és lényünk-

höz forrott nyomor tudatából származik, —
annak önszemléldése kínzóvá válik, mint a

rögeszme, a maniacus téboly e szülöanyja

és könnyen eljuthat ahoz a forduló pont-

hoz, hol leomlik az rült és az öngondola-

taival tépeld lángész között a vékony vá-

lasztó fal, melyet Dryden ^Ahsolom and

Achitopheh czimii költeményének következ

szavaival jellemez:

I

Urea' wiis are sure to uiadnes< near allitd.

And tliiii paititions do tlieir bounds divide.

Nemcsak a köztudat és a sejt ész be-

látása ismerte fel az örült és az öngondola-

taival tépeld lángész között kétségtelenül

meglev hasonlóságot, hanem a tudomány is

igazolta. A többi között Maudsley egy egész

kisebb fejezetet szentel e tárgynak és azt

mondja: «Könnyen meg lehet magyarázni azt

a hasonlóságot, mi a génié lelkesedése és az

I
rültség között van. Az örülésre hajlandó

véralkatu egyén bizonyos körülmények kö-

zött lehet valóban örült is, de más bizonyos

körülmények között gazdagíthatja a világot

uj eszmékkel és nagy tettekkel is».

(Folyt, küv.)

AZ OLASZ EPOSZ KÚTFI.
Irta : Rényi Rezs.

Délfrancziaországban a modern lyra;

éjszakon pedig a csatorna mindkét partján,

hol a normannok ösköltészetüknek nagy-

szer emlékeit fentartották és mvelték, ter-

mett az eposz. Forrásai azon idkbl kelt

ösmoudák és hösdalok, melyek ama napok

származékai, midn a kereszténységben újjá

j

alakult világ az egyház zászlója alatt a né-

I

pék elleni küzdelmébl kifejlöilvc uj világ-

j

renddel állott szemben, hol a világ-esemé-

nyek szemléletében csodák, varázslatok, föl-

döntúli és emberfölötti befolyások még nagy

hitre találtak. Az egyház félreismerhetlenül

;
nagy hatást gyakorolt a képzel erre igy

a költészetre, ama fölényénél fogva, melyet

! a népek szellemi életének egyedüli vezetésé-

j

ben gyakorolt. Befolyása kitnik nem csak

!

az ösmondák és regék tartalmából, hanem a

j

korai költészet emlékeibl is. Az eposz ele-

i

jénte e befolyás alatt állott, s majd minden

I terméke kizárólag egyházi költeménj^ színét

I

viselte, st késbb is, midn már szabadab

;

bán mozoghatott, elbeszélésének :..inden ese-

j

ményei látszólag oda irányulnak, mintha

minden az egyház érdeke és dicssége végett

történt volna. Oka : hogy ez idszerint a

nemzeti ösmondákat nagyobb szabású epikai

j

alakban egyedül a papság dolgozta fel, s e

j

századok szive még hevesen lüktetett a val-

! lás és egyház érdekében. Hogy ily viszo-

' nyok közt az epikai ösanyag az egyház ke-
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zében teljesen fel nem oszlott, vagy át nem
változott, ettl megmenté a benne rejl nem-

zeti elem, mely megrizve a regék bens

életét, a népek dalnokai által szakadatlanul

élszóban fentartva lön
;

s habár e költk is

folyton az egyházra szegezték szemeiket,

mindamellett költeményeik éneklésre szánva,

formailag a tényleges élethez alkalmazkodtak,

de amint kiléptek eszméik vagy allegóriáik

körébl, nyomban a keresztény és pogány

elemek változatos és fantasztikus szövedé-

keibe révedeztek. Innen van bennök az el-

lentétes eszmék mozaikszerii tarkasága, mi

közben hseiket az egyház szolgálatában

ugyan, de a világi örömek túl becsülésétöl

áthatott, duzzadó életerben és kedvben

szemlélhetjük. Éhez járultak a romantika

sajátságosán ragyogó színezése, a nk tisz-

telete, szépségök dicsítése, szolgálata, a lo-

vagok vitézsége, kii'ályok és hbéreseik tár-

sadalmi és jogi viszonya, a szerelem és di-

csség után való vágytól sarkalt különböz

erkölcsi összeütközések, mint megannyi alkat-

részei a romantikus elbeszél költészetnek,

melyektl az eposz üdeségét nyei'te. A frankok

uralmának terjedésével, a normannok kalan-

dos hadjáratai, küzdelmeik az angol szászok-

kal, a szaraczénok ellen kitört és átalánossá

lett háborúk, a meglev epikai tárgyak szö-

vegéhez majd minden nemzettl egyes voná-

sokat kölcsönzöttek, st tartalmat is. Az éjszak

adta a csodást párosulva a fenségessel és

pezsg servel; a dél kapcsolatban a cso-

dálatossal, a kedves és derült elemeket, a

gyorsan változó szinpompa meleg ragyogását;

a germán szellem végre e regékbe önti a

vitézséggel szövetkezett hség, álhatatosság

;

a franczia a lovagi udvariasság
;
a spanyol

a parázsként ég mély szenvedély és ko-

molyság vonásait. Számba veend még a XI.

században egész Nyugot-Európát lelkesedésre

keltett átalános mozgalom, a sz. sír pogány

hóditói ellen. Ez az sregék harczait eleve-

nité fel, s az egyház átszellemitö világába

vonta, innen nézve azután valamennyi rege-

beli harczok hitért való küzdelemmé min-
sültek, vagy legalább is hitté rités munkája-

ként tüntettek fel.

így származtak a keresztes hadak lelke-

sedésének hevében ama szép, csodákkal teljes

lovageposzok, melyek a különböz nemzeti

emlékektl, melyekbl kiindultak, éltetve,

nagy változatosságot nyertek ugyan, az alap-

eszmében azonban találkoztak, ez a vallás és

szeretet dicsítése.

Az olasz eposz, tekintve forrásaira, ilye-

tén regék és mondákra vezethet vissza^

csak hogy idegen föld termékei lévén, nél-

külözték azt, mi hasonló elmeszüleményekre

a nemzeti bélyeget nyomja. Az éjszaki és

nyugoti lovagregények a karolingi monda-

kör, a britt Aldus és német sz. Graal mondák

regéivel vegyesen egyenként és elszórtan

ültettettek át az olasz földre s a görög

rhapszódok módjában kerültek el a nép

számára készült énekekben, szegény, gyak-

ran minden liivatottság nélküli, majd kol-

dulásig hanyatló dalnokok ajkairól, kik nyil-

vános tereken, utczákon csekély adományo-

kért énekeltek.* Erre utalnak a fenmaradt

énekek egyes verssorai, melyek az énekrészek

nyugpontjainál a hallgatóságot elkészítvén

a következ énekre, ajándék- vagy alamizs-

nára hívják fel.** A sok közül elég utalnunk

a Spagna, következ verssoraira

;

«Che óra vi piaccia alquanto por la manó

A vostre borse, e farmi dono alquanto,

Ché qui ho giá finito il quinto canto».

E különböz mondákból alkotott müvek,

mint a «Due Amanti», v<J Reali®, «Filogine»,

«Allessandreide», «Trojano», «Regina Anc-

roja», «Spagna», «Buovo d’ Antona», a nép

troubadourjainak éhes száján sokáig fentar-

ták magokat.

Legrégiebbek közülök a spanyol és fran-

czia költktl átvett, majd ottava rimákba

szedett lovagregény «Buovo d’ Antona* hu-

szonkét éneke (Venezia 1489) és « Regina

Ancroja», melynek eredete a XlV-ik század

els felére vezettetik vissza. Ezeket követi

a tlorenczi Sostegno di Zanobi által versbe

foglalt s mint ilyen elsül épikai alakot öl-

tött «La Spagna».*** Alakilag és tartalmilag

is legtöbbje az improvizálás ismérvéit hordja

magán s faragatlanságuk daczára, valameny-

nyi a nép életébe átszivárogván, igen elter-

* Ginguené. Hist. litt. d’ Italie IV. 4. fej 184

lap; Maffei. Stor. d. lett. ital. I, 295; Cereseto. Stor.

d. Poes. Ital. I. 387. 388.

* Ginguené, m. f. i.

*** Megjelent Milanóban 1519-ben, és Velenczé-

ben 1537, 1568, 1610-ben. Questa si e la Spagna

Historiata. Incommincia il libro volgare dicto la Spagna

in 40. cantari diviso, dove se tracta le bat aglie che

fece Carlo Magnó in la provincia de Spagna.
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jedt, (le irodalini hcí'olyásra nem jutott, csu-

pán szóbeli elhangzó eladás tartotta fenn.

\ XlV-ik század elején már leírattak a

népénekesek által, st rimákba is szedették,

Tiiint azt a «Spagna» regét említve észleljük.

Nag3^obb tért foglaltak azonban akkor, mi-

dn a nép szórakoztatására irt könyvek el-

térve a vers alakjától, prózában bocsáttattak

közkézre. Jól megíigyelend körülmény, hogy

ez újabb prózai kidolgozásnál már számos

franczia lovagregények fordításaival bovit-

tettek.

A népies regényirodalom eme romanti-

kus mondákból összetákolt elbeszélései tehát

idegen an}mg Itáliában, melynek foi'rásául

Nagy Károly császár paladinjai egyikének

a rbeimsi érsek Tur])inusnak tulajdonitott

krónikát ismerhetjük fel. melyhez sorakozik

másodrend forrás gyanánt az ezen króni-

kára támaszkodó, Ginguené, Quadris és War-

ton szerént ismeretlen iró kezeitl jelenlegi

alakját a Xll-ik században nyert «Li Reali

di francia* czimü, <;lasz átdolgozásban el-

ször Modenában 1491-ben, majd Velenczében

1815-ben és 1821-ben megjelent regekönyv.*

Turpinus krónikája átalában a karolingi

mondáknak föforrása, s mióta U-ik Calirtus

pápa 1122-ik évben hitelesnek kinyalatkoz-

tatta, a korai történetírók és költk feltét-

lenül elfogadták, számtalan másolat, fordítás

és átdolgozásban terjesztették.

Nem egyéb az, mint a történelemnek

mesés feldolgozása. Nagy Károly császárnak

és hs hbéreseinek tetteit, harczait, családi

és oi'szágos gondjait, bekében és hadban vi-

selt dolgaikat, a császár dicsségét, eiényeit

szemtanú közvetlenségével Írja meg s mind

ezt mythoszi képekbe burkolva, csodás kö-

rülményekkel fonja körül. A császárnak és

körének közvetlen ismerjeként, annak sze-

mélyét, udvarának ünnepélyeit, a ragyogó

tornákat, hóditó harczokat és ezek hseit

nagy közvetlenséggel, soha meg nem «zakitva

a mythikus fátyolt, a legapróbb részletekig

* Elttem az utóbbi kiadás fekszik, hivatkozá-

saim tehát erre vonatkoznak. «Li Reali di Francia

nei quali si conticue La Generazione degli Imperadori,

Ke, Principi, Baroni e Paladiói con la bellissima isto-

ria di Buovo di Antoua. Bartolomes Gamba. Venezia

1821)). Az 1537-ki Velenczei kiadás czime ; «J Reali

di Franza nel quale si conticue la geueratione di tulli

i re, duchi, principi e baroni di franza e de li Pala-

dini, colle battaglie da loro fatte, commeuzaudo da

Costantino imperatore fino ad Orlando conte d’Auglante*.

gazdag fantáziával festi. Innen magyarázható

óriási alakra ill leírása Nagy Károly sze-

mélyének, kinek csodaszerü tetteit eladni

akarván, Homérosz félisteneinek emberfölötti

fizikai nagyságával ruházza fel. Károl}mak,

szerinte, barna volt hajzata, arczszine vörös,

alkata szép, tekintete vad. Magassága 8 láb;

vállai igen szélesek, megfelel középtesttel.

Karjai és czombjai hatalmasak, felette ersek,

harczban ügyesek, félelmesek. Arcza egy és

fél arasz, homloka egy lábnyi, szemei szik-

rázók, mint az oroszláné, vagy mint a kár-

bunkulusok. Szemöldei félarasznyiak, ha valaki

fellübbanó haragjában feléje emelé szemeit,

rettegés fogta el. Testét körülkerít öve,

nem számitva lelógó részét, 8 arászt szá-

mított. Kevés kenyeret, de sok húst evett.

Egy negyed kos, két lyuk vagy kacsa, egy

l>áva vagy egy egész nyúl képezték ebédjét.

Italban nagyon mérsékelt. Mérhetetlenül ers
ember lévén, kardjának egy csapásával ké

pes vala egy lovagot lovával együtt ketté-

szelni, 4 lópatkót ujjai közt meghajlitani,

egy karjával egy teljesen felfegyverzett ka-

tonát magasba emelni. Bkez, adakozó, Íté-

leteiben igazságos, ékesen szóló. Ily szerfölötti

ervel nem hiába látta el a gondviselés —
mondja a krónika, — mert a i>ogányság ál-

tal fenyegetett szent hitünk védelmére vá-

lasztották az egek e rendkivüU férpnt, kit

csodás ervel és nagy kiváltságokkal aján-

dékoztak meg. Alig hajtotta végre egyik mü-

vét, már másikra hivatott, nuntha Isten

kardja lenne, mint volt is Spanyolországban

Gallicziában, hol sz. Jakab apostol tisztelt

csontjai nyugszanak. Nagy Károly ug3’an is

egy éjjel fényes csillagoktól ragyogó vonalat

látott az ég boltozatán, melybl egy hs
alak szólt hozzá: «Ki vagy te, oh Uram '?»

kérdezé a császár. «Én Jakab vagyok. Krisz-

tus tanítványa, Zebedeus fia, János evangé-

lista testvére. Sírom, mint tudod, ez idsze-

rint meggyaláztatott a szaraczénok által.

Felette csodálom, hogy te, ki annyi országot

meghóditottál, nem gondolsz még arra, hogy

a hitetlenek kezei közöl megmentsed. Miért

is mondom neked : Azért tn téged az ür

a királyok legnagyobbikának, hogy földemet

a moabiták hatalmából kiragadjad. E csillagos

útvonal melyet látsz, jelenti : hogy nagy és

ers hadsereggel kell munkához fognod és

felkeresned síromat Galliczia messze vidékein*.

Az apostol szavai — amint illet is —

KOSZORÚ
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nem sokáig vóvtak teljesülésre. Károly egybe-

gyjti hseit, betör Spanyolországba és Pam-

{)eloná-t beveszi, melynek falai csodálatosan

omlanak össze seregei eltt, hogy iriint Tiir-

pinus mondja : «a maré iisqne ad mare» gy-
zelmesen rohanhasson át egész Spanyolor-

szágon keresztül. Ilyeténkép a bálványok

mindenütt ledöntettek, a hitetlenek kiirtat-

tak, s a nagy király dicsséggel luegkoro

názva tért vissza övéi körébe. Aigolandus

azonban Károly tiühatalma iránt való irigy-

ség- vagy féltékenységtl eltelve átlépi Afrika

határait és elözönli Spanyolországot seregé-

vel, ekép a frank hadakat újra e tartomá-

nyokra zúdítván. Károly erre d’ Anglante

Milüval, a hires Oldandó (Roland) atyjával

egyesülve vitézül a pogány ellenséget meg-

támadja, megveri annyira, hogy ez szorult-

ságában Angers-be zárkózik azon reményt

táplálva, hogy a támadókat majd rászedhet.

Károly nem rettent meg fenyegetésektl,
|

sem árulástól nem tartott, játszva a vészé- i

lyekkel, hírnök minségében az ostromlottak

erejét kémlelend Angers falai közé lopódzik.

Sikerült is a pogányt oda kényszeríteni,

hogy alig hat hónap alatt magát megadja.

Aigolandus futásbau keresvén menedéket,

seregeit összeszedi, az ellenségeskedéseket

Spanyolországban újra megkezdi. Károly is-

mételten kényszerülve látta magát fegyver-

kezni, a hadjárattól alig pihent hadait, vala-

mennyi paladinjeit és országának báróit

zászlói alá gyjtötte. Turpinus, a krónika

Író, az Urtól nyert hatalmánál fogva, meg-

áldja a hsöket, kiknek az olasz Roland

mondák körébl ismeretes neveit is feljegyzi.

Szerinte résztvettek e hadjáratban: Turpinus

rheimsi érsek
;
Roland d’ Anglante Milo és

Károly kii ály húgának Bertának fia
;

Oli-

vieri; Astolf, Odo fia; Arastagnus a bre-

tonok királya
;

Eugelerus, Aquitania her-

czege; Gaiferus Bordó királya; Galerus, Ga-

linus, Salamon, Astolf társai; Baldovinus

;

Sanson, Burgund herczege
;

d’ Albaspina

Rajmund; ezek és sok mások
;
hogy a kró- i

nikás szavaival éljünk «azon hsök, kikhez

fogható nem volt e világon; Krisztus ers

lovagjai arra választattak, hogy a katholika

hit gyzelmét siettessék. Valamikép tehát

Urunk Jézus Krisztus 12 apostolával meg-

hóditotta a világot, azonképen Károly királ}^

és a rómaiak császárja is, lovagjaival meg-

óhditá Spanyolországot Isten nevének dicsí-

tésére*. Aigolandus a pogány vezér tehát

ily jeles hsök erejével újra megtörve, elesett

s mint a krónikás feljegyzi a csata napján

«oly nagy vérontás vala, hogy a gyzök
lábai vérben fürödtek, s valamennyi szaraczén

a hol csak találtatott megölettetett. íme te-

hát Károly királynak Aigolandus ellen való

szerencsés, a keresztény hit javára történt

csatájából, a pogány halálából világosan kö-

vetkezik, hogy Krisztus törvénye, s vallásunk

szertartásai a világi valamennyi vallásain

fölül állanak*. Az érsek krónikás az egész

hadjáratból elvont eme tanulság után foly-

tatja, az Aigoland elleni gyzelemmel még

be nem fejezett harczok fölötti jegyzeteit.

Aigolandot ugyan is nyomban követte Fur-

riis-Furre Navarra királya, de ez sem volt

szerencsésebb. Majd Ferraú vonult föl 20.000

törökkel Babilonból. Fz Góliát nemzetségé-

bl származott, kegyetlen óriás volt, ádáz

szörny, ember fölötti ervel. Károly vala-

mennyi paladinjét legyzte. Senki sem me-

részelt már vele mérkzni; de Roland nem

tördve e nehéz feladattal, a közérdek javára

feláldozá magát, s mint egy uj Dávid fogadja

el a küzdelmet az óriással, és anélkül,

hogy legyözetnék, egy egész na]> vitézül

tartja magát a harcztéren. Az est beálltával

mindketten kifáradva kölcsönös fegyvernyug-

vásban egyeznek u:eg s reggelig pihennek.

A krónika szerint « Ferraú miután eléggé

kialudta volna magát, felébredt és Roland

mellé ült, ez kérdezi tle: mint lehet oly

hatalmas, hogy sem a kard, sem a bárd csa-

pásaitól nem fél. Az óriás válaszolá : köldö-

kömön kívül mindenütt séithetetlen vagyok.

Spanyolul beszélt, mely nyelvet Roland igen

jól értette. Most az óriás kezdette szemlélni

s kérdezni Rolandot. Mi a neved ? Roland.

Hatalmasnak látszol, mely nemzetségbl szár-

mazol ? A frankok közöl, viszonzá Roland.

És Ferraú: mily törvényeik vannak a fran-

koknak ? Mire Roland : mi keresztények va-

gyunk Isten kegyelmébl. Krisztus hitének

törvényei alatt állunk, kiért mint legnagyobb

javunkért harczolunk*. Ezen s ilyetén kér

dések bevezetése mellett a két ellenség közt

hosszú theologikus párbeszéd támad « vallá-

sunk* igaz volta körül, melyben Roland ép

j

oly éles dialecticát fejt ki, mint korábban

j

nagy ert harczban. Ferraú nem azon ember,

ki szóval vagy okokkal legyzhet lehetett

volna, újra harczra kel, s a két küzd teljes
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erejét kifejti, az óriás azonban, valamint Roland

theologiai vitatkozásával szemben nem állotta

meg helyét, úgy most is elbukik és életét

veszti. E gyzelem valamennyi pogányt meg-

rémit annyira, hogy Károly uralmát kétségbe

vonni sem merészelik, ki most bevonul

Spanyolországba, Sz. Jakab sirját megláto-

gatja, a pogányokat megtéríti, vagy meg-

öleti, ha a keresztény hitre áttérni vonakodnak.

(Folyt, köv.)

megcsípték a rablót.
— Rajz. —

Irta : Síkor Margit.

«Na, most egy pár napig árvák leszünk !»

— mondta mosolyogva Zátony kisasszony

kövér mamájához, mikor visszajöttek az indó-

háztól, hova Zátony urat kisérték ki, hogy

jómulatást kívánjanak neki fvárosi utazá-

sához.

«Majd lassan megy az id! — sopán-

kodott a mama — mert unalmas lesz ez az

egyedüllét. Nincs aki egy pár érdekes hirt

hozzon haza a kaszinóból, vagy a hivatalból.

Aztán még cselédünk se lesz. A Zsuzsi el-

kéredzkedett, hogy ereszszem haza erre a

három napra, szüretre. Most aztán igazán

magunkba vagyunk !»

«Ha nem volnánk ilyen bátrak, meg se

mernénk maradni ebben a házban, mert úgy
szólván egy magunk lakjuk az egészet. A
hivatalnokok csak nappal lakják az emeletet,

éjjel egészen üres. Szerencse, hogy nem va-

gyunk gyávák!*

« Pedig most, mikor az ember egyebet

sem olvas az újságokban, mint csak folyto-

nos rablást, gyilkolást, hát nem volna ám
csoda, ha egy pár gazember minket, védtelen

asszonyokat megtámadna és leszúrna, mint

a csirkét. Jaj 1 nem is szeretek rá gondolni.

Szegény férjem vigasztalhatatlan lenne

«Es szegény Géza bizonyosan fbe lné
magát! — sóhajtott fel a kisasszony édes

bizalommal, s szerelmesen szorongatta a

miederjébe rejtett férfi arczképet. — Oh,

nem élné túl ezt a csapást szegény!*

S mindketten melancholikus álmadozásba

sülyedtek.

Egyszerre erélyesen kopogtatott valaki

az ajtón.

Anya és leáu}^ megdöbbenve pillantot-

tak egymásra. Ki jöhet ilyenkor? De csak-

hamar megnyugodtak : a rablók nem szoktak

kopogni.

«Azt sem mondjátok, hogy «szabad?»

kiáltott egy életvidor hang, és egy fiatal

ember ugrott a szobába. Közeli rokona volt

Zátonyéknak, s a fvárosban tartózkodott,

ahol a hivatala volt.

«Mit keresel te a mi kis városunkban?*

— kérdezte a kisasszony csodálkozva.

«Hát katona-állitásra hivtak ide. Hol-

nap reggel megyek vizitáczióra, délután meg

visszautazom Budapestre, mert több szabad-

ságot nem kaptam. A vasútról egyenesen

ide jöttem, hogy lássam kedves rokonaimat

minél elbb*.

«Jól tetted, Pista. Csak tedd magadat

kényelembe. Lujzám szivem, csináld meg

hamar a vacsorát, talán Pista éhes is», —
biztatta Zátayné leányát.

« Köszönöm, de én már egy pajtásom-

nak megígértem, hogy együtt fogunk vacso-

rázni a «Komlóban». Nem fogadhatom hát el

kedves néni ajánlatát, legmélyebb sajnála-

i

tómra*.

«De aludni csak hozzánk jössz, ugy-e?

Elkészítjük számodra a vendégágyat, hanem

azt megmondom, hogy idejében haza gyere

ám Pista, mert az egész házban magunk

vagyunk, hát korán bezárjuk a kaput, ne

hogy valami baj érjen bennünket. Egy lélek

se lakik most itt, rajtunk kivül».

«Majd iparkodni fogok haza, ne tessék

félni. Különben — folytatta a fiatal ember

egy percznyi szn t után - ha talán el-

késnék, ha a viszontlátás zajos perczei na-

gyon is hosszúra nyúlnának, és egymás tár-

saságában felejtenénk magunkat, akkor egy-

szeren a barátomhoz megyek aludni, és nem

zavarom itt kegyeteket. Ha tehát 9 órára

nem leszek itt, önök között, akkor semmi

esetre se várjanak, mert nem jövök !»

«Tehát 9 óráig várunk! — felelt Zá-

tonyné ünnepélyesen, — de egy perczig sem

azon túl. 9 kor bezárjuk a kaput és ajtókat,

s nem nyer többé senki bebocsáttatást !*

«Még maga a viczispán se* tette hozzá

Lujza kisasszony nagyobb nyomatékosság

okáért.

«Jól van, nyugodtan lehettek. Vagy itt

leszek a mondott idre, vagy nem látjuk

egymást már ma!»
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BHCSUíiásküi' aztán még egyszer lelkire

kötötték a fiatal embernek, liogy csak min-

denesetre betartsa Ígéretét, és korán haza

jöjjön, amit az ei'sen fogadott.

Teljesen megnyugtatva vacsoráztak meg,

és aztán elövette ki- ki a maga kedvencz

olvasmányát: Zátonyné ö nagysága a «Buda-

pesti bazárt», Lujza kisasszony a «Vasár-

napi ujság»-ot.

Szörny érdekes dolgok lehettek ott

megírva, mert i'ettentöen belemerültek. Csu-

pán csak egyszer pillantott fel a szalmaöz-

vegy megnézni az órát, de aztán ismét visz-

szasülyedt elbbi foglalatosságába azzal a

kijelentéssel, hogy 10 perez múlva bezárja a

kaput, mert úgy látszik, Pista urfi nem szó- !

tartó legény ke.

Egymásután rátolódott az óra mutatócs-

kája a negyedórákra, de senki se vette figye-

lembe. Flgyszerre csak rémit ijedelemmel

ugrott fel anya és leánya. Egynegyed tizen-

egyet ütött.

«Szent Kleofás! egy negyed tizenegyre,

és a kapu még nincs bezárva!*

((Iszonyú meggondolatlanság!

«De csak a Pista az oka mindennek

!

Mért nem jött haza a rendes idre V Tud-

hatná, hogy mi a kötelessége. Es e helyett

itt hagyja ket, .szegény magukia maradot-

takat, az egyedüliségben, kitéve ket a sors

borzasztó esélyeinek. Ez nem szép tle. Ez

a legdurvább udvariatlan.^ág ! Eh! de ki

várna a mai fiatalságtól udvariasságot? Nincs

bennük egy csepp jói-avaló vér. Nincs ! Nincs !»

És Zátonyné és leánya pompás ketts-

ben fakadtak ki a mai elvtelen, szavát nem

tartó ifjúság ei'kölcstelensége fölött, miköz-

ben aggodalmas szívvel mentek kaput csukni.

Szerencsésen becsukták, s miután sorra

nézték a nagy petróleumos lámpa és egy

furkósbot segélyével az udvar minden kis

zege-zugát, teljesen nyugodtan zárták be

lakásuk ajtaját is abban a tudatban, hogy

mindenfelé rablótámadás ellen védve vannak.

Ottbenn még nagyobb biztonság okáért le-

hasaltak a padlóra, és sorra nézték az ágyak

alját
;
de hála Istennek ott se volt senki.

Nem volt hát okuk félni, de nem is fél-

tek, hanem azért az egymásbanyiló szobák

ajtaját nyitva hagyták, hogy közelebb legye-

nek egymáshoz.

Zátonyné már régen lefeküdt, de Lujza

kisasszony még mindig el volt foglalva éj-

jeli toilettjével. Hjha kérem, az nem is olyan

csekélység, mikor egy fiatal leány, aki még

szebb akar lenni, mint a milyen, titkos pepe-

cseléseit végzi.

Legelször elhúzta vlegénye arczké-

pét, s szép barna szemei szerelmes sugarat

szórtak arra a mit sem sejt darab kemény

papirosra, melyen egy kifent bajuszocskáju,

szélien megfrizirozott jogászgyerek düllesz-

kedett. « Gézám! oh Gézám !» suttogta áb-

rándosán, és hallatlan bkezséggel pocsé-

kolta cseresznye ajkai ezuppogós csókjait

arra a daliára, ki impertinens közönynyel

állta ez ellentállhatatlan jeleit a megingat-

hatlan szerelmi hségnek. «Oh Géza! Géza!

mikor kapsz hivatalt?!*

Aztán óvatosan, gyöngéden vánkosa alá

rejtette az elkoptatott arczképet és prózaibb

foglalkozáshoz látott.

Felnyitotta szép hosszú, barna haját,

és kivéve szekrényébl egy nagy pintes

üveget, elkezdte annak tartalmával locsol-

gatni fejecskéjét, amitl jó spiritusz-szag ter-

jedt el a szobában.

«Lujza, Lujza! ég valami!* sipongott

Zátonyné a másik szobában, fél álomban.

«Dehogy is, csak légy nyugodt, mama.

A Eerencz-pálinkának a szagát érzed*.

Lujzácska újra összefonta a haját, és

elvett egy inczin-pincz iivegecskét, megke-

negetve széj) sudár szeiuöldjeit annak bel-

sejébl.

Ne tessék nevetni! Köztudomású dolog,

hogy a dióolaj mégbarnitja a sötét szke
szemöldököt, és srbbé teszi. Gézának is

ajánlotta ö ezt a bajuszára, s az teljes elis-

meréssel kijelentette, hogy az többet ér még

az «én Csillag Anná»-nál is!

Most a szl- zsirra került a sor. Ezt

kell használnia, ha akarja, ha nem, különben

a szél rögtön kirepeszti szép piros ajkain

a brt.

Aztán elövándorolt a toilett asztal sö-

tétjébl a glyczerines üveg, és homloka, orra,

álla, arczocskái jól belettek vele kenve. Ár-

tatlan szer, ha az ember jó, tiszta arezbört

akar; mért ne tehetné meg? ...

Utóljára egy kis zsiios tégely került

felszínre, és a fehér, finom kezek bedörgöl-

tettek egy kis krénuceleszttel. A legolcsóbb

szépitszer, s milyen eredményt lehet vele

elérni! Bolond aki nem teszi!

Mire bevéírezte elkészületeit, annyira
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ragyogott gömböly kis arcza és egész lénye,

mint egy megdicsülté. Még egy sóhajt menesz-

tett Gézája felé, és el fújta a gyertyát.

Jól emlékszik rá, hogy még egy ideig

ábrándozgatott és úgy kezdett elszunnyadni,

mikor — oh borzasztó felfedezés ! — valaki

lassan, óvatosan benyomta az elszoba ab-

lakát.

Jól hallotta ö ezt a mozdulatot, nem le-

het öt egykönnyen megcsalni ! valaki be-

nyomta az ablakot és bemászott rajta. Pedig

valami kövér ember lehetett, mert olyan

keserves, elfojtott nyögést hallatott, mint

hogyha testének valamely része nem akarna

becsúszni a keskeny ablakon.

Lujzácska lassan felült az ágyra, és el-

kezdett hallgatódzni. Szive hal hatóan vert,

keble elszorult. Oh, még a legbátrabb ember

is megijed ily érkor, hát még egy szegény

leány !

!

Nem képzeldött, nem képzeldhetett.

Éles hallása tisztán kivette még azt is, hogy

az elszobában valaki lehúzta óvatosan a

czipit és kinyitotta az ajtót, a papa szo-

bájának ajtaját, mely közvetlenül az övé

mellett van.

«Ur Isten! mit kellene itt tenni? Akár-

melyik perczben benyithat hozzá az a zsi-

vány és feltráncsirozhatja öt, mint egy idei

libácskát. Bizony ! egy ilyen hórihorgas gaz-

embertl minden kitelik.

Nem látta ugyan még, de azt hiszi, hóri-

horgasnak kell lennie. Minden jóra való zsi-

vány olyan lehet, hogy tekintélyt tudjon kel-

teni !

Szegény kis leánynyal forgott a világ

és hideg veríték-cseppek ütötték ki glycze-

rinos homlokát. És az a szörnyeteg a másik

szobában, csak csoszogott mezitelen lábával, st
kezeivel is tapogatódzott. Most éppen az

ajtófélfán kotorászott.

Szent Leokádia ! Mit kellene most tenni ?

!

« Mamám! mamám! — rebegte Lujza

kisasszony siró hangon — valaki bemászott

az udvarról a papa szobájába!*

Siránkozó felkiáltásra csak egy melan-

cholikus hortyogás felelt.

«Mainám ! — kezdte ismét az elbbi

kétségbeesett hang — valaki járkál a papa

szobájában*.

Lujzácska észre vette, hogy az fel-

jajdulására minden elcsendesedett a mellék-

szobában. Talán megijedt a zsivány.

Végre Zátonyné felébredt édes álmából.

«Mi bajod van, fiam?*

sValaki járkál a papa szobájában. Jól

hallom !*

« Talán csak az utczán járkálnak, azt

hallod !»

«Nem, én jól hallottam. Félek!*

«Ne félj, kis gyáva ! Alighanem a búto-

rok ropognak. Kicsit nedves az a szoba!*

Zátonyné ers lelküleg vigasztalni ipar-

kodott, pedig maga is hatalmasan megijedt.

Lebujt a paplan alá, s vaczagva ütötte ösz-

sze fogait, mint valami fogatlan bárányka.

Lujza kisasszony lélekzetét visszafojtva

hallgatódzott.

Öt perczig csendes volt minden, de egy-

szerre halk mozdulat ütötte meg a fülét, s

nyomban rá megcsörrent a papa iró-asztalán

a tintatartó.

Jól ki lehetett venni : ott motoszkált

valaki.

A porczellán tintatartó csörrenését Zá-

tonyné is hallotta úgy fülhegygyel és elkez-

dett remegni, mint akit elektriziroznak.

Most már világos volt minden : a zsi-

vány valaki olyan ember lehet csak, aki

ismeri a házi szokásokat, titkokat, mert kü-

lönben nem keresgélne legelször is ott, a

tintatartó tájékán, ahol egy kis fiókban szokta

papa elrejtve tartani összes készpénzét.

De hogyan juthatott be a gazember ?

Talán .... talán a pinczelyukon ? Az nem

is olyan lehetetlenség. És most kezd rá em-

lékezni, hogy nyitva látta a pinczeajtót, m-i

kor künn voltak kaput csukni. Most ez lesz

a haláluk.

De itt tenni kellene valamit! hisz reg-

gelig hófehérre szül szép barna haja a

gyötrelmes ijedségtl, ha itt várja, mikor

fogják megrohanni és meggyilkolni

!

Kemény elhatározással kibújt az ágyból

és bement a harmadik szobába Zátonyné ö

nagyságához.

De nagy csodálkozására nem találta t
az ágyban

;
azaz hogy ott volt, de csak

a hálófejkötöjének a búbja látszott ki, maga

egy nagy gonibóczczá hemperedve remegett

a takaró alatt, mint a kocsonya.

« Irgalom! kegyelem!* nyögte csukló

hangon a takaró alatt.

«Én vagyok mama, ne félj ! én vagyok!

A zsivány nincs még itt! Most fosztogatja

ki az Íróasztalt. Ne félj !»
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Zátonyné niegembe telte magát, és kipil-

lantott a paplany alól iszonyúan feldúlt áb-

rázattal. Kissé egnyugodott, mikor látta,

hogy leánya gyertyát gyújt és olyan elha-

tározó arczot csinál, mint egy hs, aki csa-

tába indul.

(Vége köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-KOMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gusztáv. —

(Folyt.)

Lxxvir.

Távozik dón Ordonnez

A királynak táborából,

Ketts fegyverzet van rajta

És jó mór ló van alatta.

Kit'eszitve a lándzsája,

S vágtat nyergében felállva.

Zámorát híjjá csatára,

Oka : Dolfos árulása.

Megpillantja dón Gonzalót,

Aki fenn állott a bástyán.

Vad haraggal, szörny hangon

Ezt kiáltja rá (nem mást ám!);

«— Átok, zámoránok, rátok,

Mert nyílt árulók va'átok.

Bátyám, Sanhoaak vesztében

Ti mind részesek valátok.

Mert az árulót, a gyilkost

Várostokba fogadátok.

Árulók az árulóval,

Biztatással, tettel, szóval.

Átok Így hát öregekre,

Átok mind a gyermekekre.

Átok úgy a most szülöttre.

Mint ki még nincsen születve.

Átok húsra s a kenyérre.

Borra s a kutak vizére.

Hegycsúcstól patak kövéig.

Átok sújtson mindent végig».

— Válaszol rá dón Gonzáló —
— Hej ez volt válasznak ám jó! —
«— Ha ilyennek kéne lennem,

Jobb lett volna nem születnem.

Csak dühben szólsz igy velem.

Mint kiben nincs értelem.

E honban tudod nagyon,

si törvényünk vagyon.

Várt ki átkozni merészel,

745

Kü/.dnie kell öt vitézzel.

S ha az egyik öt levágja.

Nem száll a városra átka.

Don Diego ezt megértve,

A szivét kis bánat érte,

Ám félelmet rajt’ ki sem lát —
«— ügy legyen, szólt, a mint mondád.

E feltétek mellett bízvást.

Elfogadom a kihívást

S vagy mind másvilágra mén.

Vagy azt mondja amit én !»

LXXX.

Még a hajnal sincs közel,

A csillag mind fent ragyog,

S Zámorában az öreg

Gonzaló fegyverkezik.

Négy fia fegyverzi fel.

Mind a négy fegyverbe már,

S míg pánezélát felteszik,

I
így szól az öreg vitéz

:

I «— Öten vagytok, öt közül

Választám négyötöket,

! Hogy ötödik én legyek.

És utolsó a csatán.

Jól tudom én, gyermekeim.

Ez ügy rám nem tartozik.

Mert a ti kötelmetek

I Én reám nem súlyosul.

Ám Diego átka

Kit se vett ki, szállt a’

Ifjú, gyermek és öregre.

Születettre s nem szülöttre,

Fii, fa, halra és vizekre.

Kiterjedt az mindenekre,

S mert kire sem tett kivételt.

Ne legyek hát én kivétel !

Az eltt kell mennetek.

Aki nemzett bennetek.

Gondoljatok a jelszóra

— Szerte hangzik, hére-lnira, --

«A királ}^, törvény s honért

Ont mindegyik honfi vért.

Minden honfi, hogyha jó.

Fleg hogyha hidalgó».

Hidalgók vagytok, tudjátok.

Mert vérembl származátok.

Mindig emléktekbe’ légyen :

Kezetekben dics s a szégyen !»

XCIV.

Don Gonzaló válaszolja,

S mondja: mind rosszul beszéltek.
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A bárókat összeg} ííjti,

Hogy majd 6k Ítéljenek.

Zámorából távozik tíz,

A seregbl szinte’ más liz.

Gonzaló íeg.vverkezik,

A csatába indul ám !

Ot követi négy fia,

Kit isten ad(>tt neki.

Zámora lakóihoz

Don Gonzaló igy beszél

:

«— Nagy hirü bárók ti, és

Hs nagy rangú férfiak,

Hogyha van közöttetek,

Ki részes az árulásban.

Ezt bevallani ne késsék:

Mondja meg, azonnal ám

!

Mert inkább eltávozom

Afrikába, számzésbe,

Mintsem hogy legyzzenek,

A gonoszságnak ügyébe.

Most mindnyája válaszolt.

És egyik sem hallgatott;

«— Tz égesse testünk, lelkünk.

Hogyha mi abban részt vettünk.

Zámorában senki sincsen.

Aki részt vett volna ebben:

Pusztán Vellidónak tette,

(3 volt aki elkövette.

Bátran indulhatsz küzdésre,

Menj, Gonzaló, ég nevébe’!*

LXXXII.

Don Ordonnez a harcztéren

Várt immár ellenfelére.

Amikor az agg Gonzaló

Zámorából épp kiére.

Négy fia j mindjárt nyomba’

:

így nagyobb a dísz s a pompa.

Hogy meglátja Ordonnezt,

Pedro fiát, hijja ezt.

És áldását adva rája,

Ekképen szólott hozzája:

«— A fiam vagy, gondolj erre.

És hidalgó vagy még hozzá.

Menj a harczba városunkért.

És ontsd érte véredet’

Mint lovag halj a csatába’,

S meg ne térj, halld, meggyalázva.

Mi rt jobb lesz meghalni néked,

Mintsem tán szégjenben élned*.

Pedró rögtön ellenére

Tör nagy dühhel s bizakodva

Mindketten lándzsát szegeznek.

Ámde nem találják egymást.

Most rjöng vad dühvei

Kard után nyúl mind a kett.

Védené Pedro magát.

Hasztalan, már elkésett .

Sebbl vérzik, vére fogy,

Es halottan földre rog}-.

Diegü most felkapott

A földrl egy nagy botot,

Azt a légbe’ meghimbálja,

Es nagy hangon ezt kiáltja

:

«— Árjás, küld más fiadat rám.

Mert itt ennek már elég!

Hallva ezt Árjás, legott

Megszólítja Diegot.

Áldását adván reája.

Ezt is küldi a csatába.

Bátran küzdött, hsien.

De nem használt néki sem.

ügy járt épen, mint testvére :

Néki is ki omla vére.

És megint himbált botot

Diego s fölorditott

:

«— Más fiút küldj a c.satába

:

Küldöttem ezt más világra*.

LXXXIII.

Don Ordonnez már megölte

Gonzalónak két fiát,

S most a harmadikra várva

Egy kevéssé megpihent.

Eközben Árjás Rodrigot

Hijja Áriás Gonzaló,

S fájdalom gyötörte arczczal

Ekképen szól e fiához

:

«— Nem szükséges mondanom, mert

Oly világos és olyan szent

Tartozásod ontni vért,

A megsértett városért.

Boszura, dühre fakaszt.

Ha tekintek a harcztéri e

:

A vér, mely füröszti azt.

Két bátyád ártatlan vére. k

S bár nem nézesz szét a téren.

— Hogy uj gyötrelem ne érjen —
Mégis meglátod azért,

Ellened kardján, a vért:

P’oly két bátj'ád vére kardján.

Kardján, a kezén s a karján*.

Ekképen szidván hozzája.

Ezer áldást ad reája.

«— Menj, fiam, — isten, kisérd t! —
San Jágo legyen a védd.
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N«gy igazság kisér téged.

Ez leend a segitséged»

S megcsókolja össze- vissza,

Arczát könyekkel boritja.

PMa vesz magán ert,

Ifjú még és valímeró !

Megy, hol Diegot találja.

Ez öt falatozva várja.

Rajt’ uj lándzsa és paizs.

Felkapott már lóra is.

És most egymásnak rohannak.

Hajh, mi szörnyen összecsapnak !

Rodrigo vitéz — s mi ritka !
—

Ordonnezt nagyon szoritja

Ordonnez dühre fakad.

És oldalvást visszacsap.

Rodrigot fején találja,

S azt középen ketté vágja.

Hejh, Rodrigo haldokolva.

Oly csapást mér Ordonnezre,

Hogy eszméletét vesziti,

S egy könnyen nem térhet észre.

A kantárt is vágja szót,

S megsebzi a ló fejét.

Fut a ló, rohan vadul,

Nincsen féke: megvadul.

Ordonnez fékezni vágyna,

Megkisérti; ám hiába!

így Rodrigo, bár halottan.

Egyedül maradt csak ottan.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

IVlarc Monniertöl.

(Folyt
)

Renée és Dániel azonban mindketten

nagyon el voltak érzékenyülve és nutgleliet,

hogy nagyon csekélység, talán egy remeg
szó is elég lett volna ket visszatéríteni

egymáshoz
;
de a megható szó nem ejtetett

ki. Az elnök pedig azoknak, kiket kibékíteni

kellett volna, azt látszék értésükre adni :

Érzem, hogy én önöket nagyon untatom, de

ha azt hiszik, hogy tán engemet mulattat ...

Végre a döntö kérdést intézte hozzájuk :

— Ragaszkodnak-e még önök mindig a

váláshoz ?

Renée hirtelen kisietett a tei'emböl és

hallani lehetett, a mint a szomszéd teremben

kiáltozza :

Atyám. — Atyám.

A szerzetes tehát ott volt és várt rá,

Dániel nem látta öt viszont azóta. Renéenek

csupán alá kellett Írni a belé egyez okmányt,

1 személyesen soha sem jelent meg többé a

j

nyilvános tárgyaláson; megengedték neki,

1

hogy betegnek jelentse magát, és azt bátran

meg is tehette minden hazugság nélkül.

Dániel ugyanaz nap távozva a törvény-

széki ülésbl, Ducommun nagybácsi kezet

szorított vele.

— Most már — mondá az utóbbi —
czélt értél. Remélem, ezután csak visszatéi sz

hivatalodhoz.

— Nem, édes bátyám, én elhagyom vég-

képen ezt a vidéket.

- Ugyan mivel?

— Azon málhámmal, melyet már három

hónap eltt összecsomagoltam, midn e ház-

ból kiköltöztem és a melyhez még hozzá se

nyúltam.

— És aztán alamizsnából fogsz élni?

j

— Jövedelmembl fogok élni.

- Es ugyan hol vannak azok a te jö-

vedelmeid ?

— Börzei operácziókat csináltam. En

kétszáz frankot költhetek havonkint.

— Az ugyan nem valami díszes vagyon.

I

- Költesz-e te annyit?

— Én, az egészen más, nekem nincse-

nek igényeim.

— Nekem még kevesebb van, mint neked.

— De hát az iroda ?

— Nos, hát az irodát, azt neked ha-

gyom örökségbe, vedd át, ha tetszik az ösz-

sz s kliensekkel együtt.

— Nagyon helyesen, de hát a jöv^ ?

— Miféle jöv ? En nem remélek már

semmit, nem óhajtok semmit, szóval, semmi

érdek sem köt a világhoz.

— Lássuk csak, szegény Dánielem . . .

— Borzadok ettl a vidéktl.

— Rossz hazafi vagy !

— Hiszen én nem is vagyok tramonti,

én velenczei vagyok. És a tó untat, az még

se a tenger. Beszélj nekem Velenczéröl

!

— De hát én, te szerencsétlen, engemet

elhagynál, egészen magamra ?

Az öreg közjegyz arcza teljesen átvál-

tozott. Két nagy könycsepp pergett végig

arczán.

Dániel ersen tartotta magát az öreg

eltt mégis, mert neki gyenge, érzékeny szive
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mellett, kemény léje volt. A mit akart, azt

ersen akarta.

A nagybácsi tehát, ki jól ismerte unoka-

öcscsét, csakhamar le is mondott a küzdésrl,

és megelégedett a következk elmondásával

;

— Édes öcsém, te nagy bolondságot cse-

lekszel, elöbb-utóbb be is fogod azt ismerni,

ez okból neved alatt fogom irodádat vezetni.

Távolléted alatt én fogom ellátni klienseidet

és hogy nem lesz panaszuk, abban nyugodt

lehetsz. Majd ha megelégelted már Velenczét,

térj vissza hazádba. Otthonodat és karos-

székedet melegen, okmányaidat rendben fogod

találni. írj nekem olykor, hacsak levelez-

lapon is. Ha nem válaszolnék, az ne bántson

tégedet, mert én soha senkinek sem irok.

Midn Dániel már távozni akart, nagy-

bátyja visszaszólitá az ajtóból, s nem minden

erlködés nélkül, mintegy kierszakolva a

szavakat, mondá neki;

- Kétszáz frank neked mégis nagyon

csekély összeg. Azt tudod, hogy én gazdag

nem vagyok, de végre, ha mégis pár sons-

val többre lenne szükséged ....

Dániel szeretetteljes hévvel ölelte nie§^

nagybátyját. Egy a szó szoros értelmében

rideg közjegyz, a ki sir és pénzt kinál

!

Ritkaság ugyan, de mégis megtörtént.

XXI.

Gondolázás.

Dániel azon szilárd szándékkal utazott

el Velenczébe, hogy ott kellemesen töltse

idejét, élvezzen, szórakozzék és elfelejtse Re-

néet
;

czéljának elérése azonban csak félig

sikerült, mert hiába, nem teljesül minden, a

mit akaiunk, bármily ei'sen akarjuk is azt;

de legalább életben tudott maradni, és már

az is ér valamit. Azután idejét is el tudta

tölteni, mivel szeretett barangolni.

Egy napon a távoli folyam partján fel-

tedezve egy bizanczi i)alota romjait, mely egy

vaskeresked ócska -vas raktárául szolgált,

felkereste az illet derék tulajdonost és meg-

kérdezte tle, kinek tulajdonát képezte az

eltt ez épület.

— Biz ezt Foresta-liáznak nevezik, —
felelte a keresked — hanem én soha sem

ismertem egyetlen Forestát sem. Ez egy ki-

halt vagy tönkrejutott család lehet.

— És most ez a palota az öné?

— Igenis, uraságod szolgálatára.

— Nem adhatna nekem benne egy szo-

bát bérbe?

— Ön csak tréfálni akar velem. Hiszen

ebben az ócska köhalraazban még csak egy

kutyának való lakhelyet sem lehetne fel-

fedezni.

Dániel nem engedett és talált is az els

emeleten egy tökéletesen lakhatlan termet,

ablak és ajtó nélküli helyiséget
;
de a gipsz-

vakolatu boltozat még láttatta a mozaik és

aranyozás maradványait. A csatornára vagyis

inkább a folyamra néz ablakreg gyönyör

alakú vas árkádot képezett.

A vaskeresked nagyon csodálkozni lát-

szék, hogy épen e romokba kivánhatja valaki

lakását berendezni és minden nehézség nél-

kül beleegyezett, hogy kiadja bérbe évenkint

harminczhat frank és ötven centimért, vagyis

két sousért napjára, csakhogy a javitást, ne-

vezetesen az ajtó és ablak csinálást Dánielnek

kellett persze fizetni.

Értékpapirjain kivül Dániel még nehány

tekercs aranyat is vitt magával, mi bsége-

sen elég volt arra, hogy elször is egy gon-

dolát, azután az ódondásznál monumentális

ágyat, aranyozott faasztalt, nagy tükröt vá-

sároljon, melyben tetötl-talpig megláthatta

magát, továbbá divánt, szekrényt és több

mbecsü láreyat is beszerezzen, miután pedig

igen józan élet, igénytelen volt és a «Ca-

pelloneronáD étkezett, még alamizsnára is

jutott pénze.

A keresked felesége ágyazott neki, st

olykor még szobácskáját is kiseperte. Ha a

velenczei nk rútak, akkor aztán nagyon is

csúnyák. Dániel megborzadt, ahányszor a ke-

reskedönét látta.

Mihelyt elhelyezkedett, azonnal hatal-

mába akarta keríteni a lagúnát, mely czélból

felkutatta és bejárta az egész környéket.

Óvakodjunk azt hinni, mintha azonnal

kiismerte volna magát az evezésben. Saját

bevallása szerint harminczhétszer merült alá

a csatornába ujonczkodása alatt.

Egy reggel, a mint nagy gyoi'sasággal

surrant végig a csatornán és javában örven-

dezett, hogy még egyszer se bukott el, egyik

torkolatnál feltartóztattatott egy ismeretlen

által, ki öt bizonyosan félreismerte.

- Hé, gondolás, vigy át engem a köz-

parkba.

Dániel nagyon büszke volt rá, hogy igazi

gondolásnak tartották. Felvette tehát az is-
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iiKii’etlent gondolájába és iparkodott nag3'on

sebosen evezni, de bizony öt liat evezcsapás

után már nagy szomoi uságáia liallania kel-

lett a következ szavakat;

— Szegény barátom, hiszen te nem ér-

tesz hozzá semmit, ugyan honnan való vagy

te? Majd megtanítalak én, hogy kell evezni!

Az ismeretlen levetve fels öltönyét, ha-

talmas jártassággal kormányozta a lipjócskát

czikk-czakkban a posta és a Eiva dei Schia-

voni közt elterül csatornákban. Mködése
közben folyton oktatta az ujoncz gondolást.

Végre kikötött vele egy osztrigásnál s meg-
j

vendégelte rizses osztrigákkal és egyéb ten-

geri terményekkel. A kielégített jó étvágy

mindenkor meg szokta oldani a nyelvet.

— Mi a neved? kérdezte a velenczei.

— Dániel.

— Szép név, Manin neve. De ni! Dia-

nára esküszöm, neked nem olyan inged van,

mint egy közönséges gondolásnak. Mutasd

csak a kezeidet. Ah! no lám! ön tehát ur?

Bocsánat exczellencziád ! Az én nevem Tónin,

gondolás vagyok hivatás szerint, sokkal in-

kább gondolás, mint uraságod. Báikáin most

javítás alatt van, igy mára csak gyalogló

vagyok, különben nem kértem volna kölcsön

az ön gondoláját. Lám a baleset is jó sok-

szor valaniii’e.

Dániel és Tónin a legjobb barátokká

lettek; mindig hasznos, ha valaki egy gon-

dolás legjobb barátja hdiet. Elször is ezáltal

az ex-közjegyz megtanulta az egyensúly

megtartását és rövid id múlva már rend-

kivüli jártassággal kezelte a gondolát.

Es a Foresták unokája, szorgalom s ers

akarat folytán végre minden rossz kiejtés

nélkül beszélte a Kiáltó népnyelvet. Egyéb-

iránt csak egyszerit mkedvel volt, ki

kedvtelésbl evezett, távol attól, hogy kollé-

gáinak konkurrencziát csináljon, inkább ne-

kik adta át még a hozzá folyamodó idege-

neket is, st mi több, sokszor meg is ven-

dégelte társait.

XXII.

Els találkozás.

Dániel mégis folyton szomoiu volt, bár

nem akarta, hogy észrevegyék és megjegyzést

tegyenek hangulatára.

A szerelem nagyban foglalkoztatta Ve-

lenczét, de Tonint is. Ez a gyakorlati bölcs

váltig mondta, hogy a világ a bolondok ket-

recze, és hogy nem kell mindjárt a i)alaczk

után nyúlni, mihelyt szomjas az ember ; hogy

a milyen a zene, olyan a táncz
;
hogy a tz-

höz nem kell szalmát közel tartani, mert fel-

lobban, vagy pedig, hogy minden út a Szent-

Márk-térre vezet, (ö ez alatt a szív ügyei-

nek nagy központját értette.) Vájjon nem va-

lamennyi víz a tengerbe folyik-e? Az estének

az a jó oldala is meg vau, hogy csak akkor

tudjuk meg, szép volt-e a nap. Egy virág

még nem csinál tavaszt, de vannak szi ró-

zsák is. Az ember nem azért teremtetett,

hogy egyedül éljen, hiszen egy szem dió nem
csörög a zsákban.

Ily aranymondásokkal állott el leiide-

sen Tónin, égvén a vágytól, hogy Dániel tit-

kába avassa. Szomorúnak látva, azt hitte,

hogy szerelmes.

De minden fáradtsága kárba veszett,

mert Dániel nem hagyott leikébe pillantani.

Kenéenek neve egyetlen egyszer se hagyta

el ajkait. Rendkivül tartózkodással rejtette

el lelkének sajgó sebeit, és bizonyos büszke-

séget helyezett abba, hogy ne panaszolja el

fájdalmát.

-- Miért epeszted magadat, lelkedet mi-

ért gyötrd ? — kérdezte gyakran Tónin. -

Se a szerelmet, se a köhögést tagadni nem

lehet, de mindakettó olyan baj, melybe bele

nem hal az ember. Itt nem vagyunk asszo-

nyok hiányában. Tegnap láttam, hogy a vi-

rágárusleáuyka rád kacsintott: «Chi portád

flór, porta ramor» (ki virágot hoi'd, szerelmet

is hord). A gyapot alatt ép úgy lehet szivet

találni, mint a selyem alatt; szeresd teháL

azt, ki téged szeret, és hallgass an-a, a ki

szólít és magához hiv (Ama chi te ama, e

rispondi a chi te chiama). Dianára kérlek,

hagyd magadat elcsábittatni, hidd el, hogy ö

szép leány.

Dániel korán kelt, keveset evett és

egészen kifárasztotta testileg magát, a mel-

lett megrzött bizonyos tramonti büszkesé-

get, mely mindig meglepte a velenczeieket.

Azután tökéletesen el is foglalta egy másik

alak emléke, mely folyton szemei eltt le-

begett, szüntelen, még akkor is, ha lehunyta

azokat. Annyira, hogy egy napon még sok-

kal komorabbnak és lehangoltabbnak tnvén
fel, a jó Tónin szeretetteljesen szólt hozzá;

— Szegény barátom, te nagyon aggasz-

tasz engemet.
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«Amor uovo va e vien

Ámor veccio se mantien®.

(Az uj szerelem kialszik és újra kél

De a régi szerelem megmarad örökre.)

— Egy ni hajszál többet húz és er-

sebb, mint száz pár ökör. Csak hogy vi-

gyázz, mert minden rögeszme megröviditi az

életet. Neked fel kell ráznod kedélyedet,

barátom, szövetkezzünk.

A szövetkezésben csakhamar megegyez-

tek és Dániel a szó szoros értelmében a gon-

dolázás foglalkozására adta magát. Mulat-

tatta. Az idegenek olyan ostobák! Mulatsá-

gos ket körül gondoláztatni a nagy csa-

tornán. Nem is sejtik, mily gyönyörséget

szereznek a vezetknek, a helybeli szolgák-

nak és a legegyszerbb hajósnak.

Eleinte csak « barátomnak® szólitották,

de rendesen úgy végezték, hogy «uram», s

a legtöbben nem is akarták elhinni, hogy ö

csak olyan gondolás, mint a többi és kü-

lönféle fantasztikus borravalókat adtak neki.

Dániel a kapott pénzt rendesen Toninnak

nyújtotta át, ki azt a gondolások kasszá-

jába dobta be. St a Foresták utódja még

a regattákban sem restel t versenyezni s már

dijat is nyert
;
igaz, hogy az utolsót, de a

legfurcsábbat, egy csinos, kis fekete ma
laczot.

Boldog élet a gondolásé, gondtalan és

szabad

!

Már csak akkor gondolt Dániel Renéere,

ha egyedül volt. Pedig hiszen minden kiván-

sága abban központosult, hogy feledni tudja

öt; legnagyobb törekvése arra irányult, hogy

kitörlve életébl emlékét, többé ne foglal-

kozzék vele soha.

Renée elhagyta Tramontot végképen,

birtokaira vonult vissza; Firmin atya, kit

mint ultramontánt és jezsuitát elztek a vi-

dékrl, alkalmasint követte a fiatal nt, ez

volt legalább Ducommun nagybácsi vélemé-

nye, kitl unokaöcscse egyéb részletrl nem

kivánt felvilágosítást; a szerencsétlen semmit

sem akart megtudni, pedig az által, hogy

szivében elfj tá a vágyat, sok szenvedést

okozott magának.

A legnagyobb szomorúság nyáron át

vett rajta ert, mikor jóformán senki sem

volt Velenczében és a test érezte hiányát a

mozgásnak, mködésnek; a far niente csak

a boldogoknak való.

— Menjünk fürdeni, — indítványozta

olyankor Tónin, — a tenger vigaszt nyújt.

Toninnak igaza volt, különösen vigasz-

tal az a szingazdag tenger ott, mely minden

hullámcsapással átváltozik a kékbl zöld

j

színbe és a zöldbl kékbe, oly gyöngyöz

habokban, melyek mind megannyi arany

csillámként ragyognak. Oly jól esik végig

nyúlni a vizen, hanyatt feküdni a habokon,

összetett lábakkal s kitárt karokkal, mint

egy feszület és nézni az átlátszó, azúr lég-

ben az apró fehér felhket, melyek édesde-

den vonzanak magukhoz Oly kellemes a lét

olyankor, annyira uralkodik az ember ön-

magán, oly távol érezzük magunkat a vi-

lágtól és oly közel a halálhoz
; úgy tet-

i

szik, mintha csak szemeinket kellene le-

hunyni és elaludni, hogy aztán csakis az

ismeretlen végtelenségben ébredjünk fel, és

felszáll] unk a napfénybe, a csillagok közé.

Több év telt el azután minden neveze-

tesebb esemény nélkül; egy napon azonban

nagyon élénk felindulást érzett; két idegen

szállott be gondolájukba, nem is ügyelve

Dánielre, bár ez hosszú szakállával és hajós

öltözékében különben is felismerhetlen volt.

De nagyon is jól felismerte a kiránduló-

kat. Ouy du Chesne és Bourdon voltak

azok.

— Nekünk elég egy hajós, — mondá

a gazdálkodni szeret publiczista, a fize-

tésre czélozva. Es csakugyan, a laguná-

j

kon éppen úgy, mint mindenütt máshol, ke-

' vesebb költségbe kerül az egy lovas fogat.

I

— Bizd rám, hadd vigyem én ezt a két

I

zsugorit, inditványozá Tónin a nép tájszólá-

í sával. Te ma nem jól érzed magad, egészen

halvány vagy.

— Nem, kérlek Tónin, feleié Dániel,

ezeket én viszem, sokat tartok erre.

— Tud ön legalább trancziául? kérdezé

Bourdon.

!

A tramonti közjegyz elváltoztatta kiej-

tését, hogy megtarthassa álarczát.

— ügy, a hogy, nem éppen valami ki-

tünen, de azért meglehetsen, hogy oda

vigyem önöket, a hová kedvük tartja.

Bourdon megmondta
,

hová akarnak

menni: egy hirdetésnyomdászhoz. A két

bajtárs végig nyúlt a menyezet alatt; de az

ajtó nyitva maradván, jól ki lehetett venni

beszélgetésüket. Dániel a háttérbe vonult és

elkezdett evezni ers csapásokkal.
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* XXIII.

Második találkozás.

Guy du Chesne és Bourdon eleintéii

csak apró ügyeikrl csevegtek. Egyesültek

véglegesen, felolvasásokat és három frankos

belépti jegyekkel hangversenyeket rendeztek

együtt, melyekben persze azért voltak öt

frankos fentartott helyek is. A megelz
években Elszászt és Lotharingiát látogatták

meg, hol a francziákat mindenkor szivesen

látják; azután elmentek Belgiumba, Hollan-

diába, útba ejtették Würtembeiget, de bizony

nem valami nagyon gazdagodtak meg.

Bourdon szavai szerint a német udva-

rok mind zsugoriak. Lyonban, Nimes és Mar-

seilleben teljesbukás
;
Francziaország határo-

zottan nem tett ki magáért. Nizzában és

Monaküban a külföldiek évadjában egy kicsit

összeszedte magát a troubadour
;
de mit ér

ez, a publiczista mindent elvesztett a játékon.

Jelenleg Olaszországban próbálkozott a

két elválhatatlan jó barát, de minden bevétel

nélkül, az olaszok ma csak is Zolát és Offen-

bachot, meg a dalos kávéházi költészetet

kedvelik. A troubadourt unalmasnak találták.

Bourdon azt a tanácsot adta végre, hogy

barátja szentelje most már tehetségét az os-

toba kétértelmségnek, és mködjék szabad

irányban, mert, nézete szerint, csakis ez az

egyedüli mód, melylyel külíöldön a nemzeti

becsületet terjeszteni lehet. Ily szándékkal

határozták el magukat Velencze megtekinté-

sére. Guy csak engedte magát vitetni, szo-

kása szerint egyetlen megjegyzés nélkül.

— Ah, semmittev, unalmas ember, —
szólott a publiczista, ugyan hol járnak gon-

dolataid ?

— Ama boldogságra gondolok, a mit

egy-két napon át élvezhetnék a szeretett

nvel e gondolában.

Dániel oly heves lökést adott evezjé-

vel a jármnek, hogy az egészen megingott.

— Vigyázz hát, barom, — kiáltott a

hajósra Bourdon, ki újonnan átvasalt selyem

kalapot viselt. — Ennek is te vagy az oka,

— folytatta Guyhez intézve szavait, — ne-

ked mindig csak az asszonyok vannak az

eszedben s egyébre gondolni se tudsz. Pedig

már egyszer összeveszitettek bennünket; el

ne feledd
;
els Ízben, de, nini, hol is történt ?

Hogyan is nevezed te azt a helyet, úgy hi-

szem — ha jól emlékezem — Tramont? No

ott ugyan szép dolgokat miveltél! . . .

— Igen, Tramontban volt, — sóhajtá

Guy du Chesne énekelve

;

«Olt, ott maradt szegény szivem,

Ha vissza kell azt kapnom,

Hozzd vissza Istenem !»

Dániel olvasta valahol a családi iromá-

nyokban, hogy a vallásos üldözések idejében

egy Forestát nagyon súlyos ólmos deszkára

feszitettek ki s a deszkát két gondolára he-

lyezték. A lagúna bizonyos pontján a két

gondola hirtelen szétvált egymástói, és a

deszkalap alámerült. Ez a visszaemlékezés

merült fel most lelkében, és vad gondolatot

ébresztett fel benne.

— Nem szükséges a deszka, azután egy

gondola is elég hozzá, — gondolá. Csak eg}"

helytelen fordulást kellene csinálnom, vala-

mely kevésbé látogatott csatornában, és a

bárka egy szempillantás alatt felfordulna és

tudom, hogy e két gonosztev a mennyezet

I alá szorulva, többé soha el nem keTÜlne.
r

En magam megmeiiekszem az úszás által,

vagy akár azt sem teszem, hát oly nagy sze-

rencsétlenség-e meghalui? Ugyan mi végre

menekedném meg az úszással?

Számos bnt megakadályoznak a kivitel

ai)i‘ó nehézségei. Ama pillanatban, például,

mikor e sötét tervek megfogamzottak Dániel

agyában, a járm nem volt oly elhagyott,

széles és mély helyen, a hol belé lehetett

volna flni a vizbe; kicsiny, nagyon szk és

igen sekély viz felett úszott, hol a legjobb

akarat mellett se lehetett volna egyebet ki-

eszközölni, minthogy jó ül fürdt vegyenek.

— Te még soha se beszélted el nekem

azt az érdekes történetet — zaklatta Bour-

don — most tehát már egyszer itt az ideje.

Dániel szerette volna bedugni füleit,

hogy ne halljon semmit, olyan zajt csapott

lapátjával, a mint csak birt és minden ok

nélkül folyton ismételgeté a hangos kiáltá-

sokat, melyekkel rendesen a gondolások egy-

mást a kitérésre szokták figyelmeztetni. Ne-

hány szó azonban mégis megüté hallását, mint

például : este . . . holdvilág . . . ablak . . .

enyhe szell . . . fehér köpeny . . . románcz

. . . vasút . . . Rozina ... De hát mi köze

van ennek a történetnek Rozinához és a vas-

úthoz?

Dániel, ki semmit sem értett az egész-
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böl, liideg verítékben uszott; gylölet és ke- '

serttséggel telt emlékei, melyeket kitépni sze-
|

retett volna emlékezetébl, tehát már e szép

égaljig üldözik ?

Ez minden ? — kérdezte Bourdon.
|

- Igen, ez minden

!

— Ügyetlen

!

Ez utóbbi szó egy kis megkönnyebbülést

szerzett a gondolásnak.

— A szerelem virág, mely elliervad, ba

leszakítjuk, — mondá Guy du Cbesne.

— Mindig a íéllegekben jársz, javítha-

tatlan troubadour, — tört ki Bourdon, ki

úgy nézett ki, mintha barátját ostobasággal

vádolná. — Ha valaha megnsülnék, és fé-

leségemnek szeret kellene, egyedül téged

választanálak ki számára.

Ez a befejezés tetszett Dánielnek, ki

partra szállítva a két kirándulót, már minden

harag nélkül tekinte rájuk. Igen megvénül-

teknek és nagyon nyomorúságosaknak találta

ket. Mindazonáltal nem segített nekik a

kiszállásnál.

Haragja elmúlt, de a szomorúság sokkal

komorabban vett ert rajta, mint valaha.

neje és közötte bekövetkezett szakadást meg-

elz valamennyi körülmény kinos, szúró

pontossággal merült fel emlékezete eltt.

Renée kedvetlenségei, türelmetlenségei, a

gyengeségek, idegesség, szeszélyek és a ki-

magyai-ázbatatlan sértdések, a rejtélyes

magaviselet, a makacs hallgatás, a vallásos

rajongás, a szerzetes látogatásai, szerinte

mind ez a lelki fürdalásoktól gyötört lelki-

ismeret szenvedéseibl eredtek.

Henée tehát nem bukott el, hanem sze-

retett; és Így a bnös a szív volt. Hiszen

oly embert szeretni már magában lealázó.

Harmadnap e gondolázás után Guy meg-

tartotta zeneestélyét, de senki sem jelent

meg, nem volt közönsége.

Annyira sikertelen maradt a troubadour

és Bourdon kísérlete, hogy harmadik osztályú

kocsiban voltak kénytelenek Velenczébl tá-

vozni. Azontúl nem is látta ket senki és

azt hiszik, hogy Guy du Cbesne végre en-

gedve pajtása tanácsának, jelenleg már csak

blaszfémiákat, vagy a «Suresze-i visszatérés

»

sikamlós couplet-et énekli.

(Folyt, köv.)

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Renan politikai drámája. Néhány nap eltt «Le

prétre de Nemi* ezimü ötfelvonásos dráma jelent meg
Renan Erntl Párisban, Calmann Lévy kiadónál. Az
elszóban Renan kifejti, hogy mvében a héber mes-

siási hittel analóg eszmét akart kifejteni, azt az esz-

mét, hogy a balgaság és rosszaság ismételt gyzelmei

daczára, a vallási és t rkölcsi haladás végre diadalt

fog aratni, hogy a jó ügy tért nyer apostolainak és

vértanúinak keser csalódásai, st gyengesége s hibái

daczára is. Renan drámájában leirja az okokat, me-

lyek a Krisztus eltti hetedik században Álba bukását

és Róma gyzelmét siettették. A darab szerepli Metius

«a patricziusok vezéi’e*, Liberális «a felvilágosodott

polgárság vezére* és Ccthegus a demagógok vezére.

Már ez mutatja, hogy Renan római drámája voltakép

modern satira, melyben a mai franczia köztársaság f
pártjainak, a jobboldalnak, a balközépnek és a radi-

kálizmusnak vezéreit ismerhetni föl s melyben Német-

országot hívják Rómának.

A piros bugyelláríst, Csepreghy Ferencz nép-

színmvét szintén eladják Bécsben és pedig a józsef-

városi színházban. A népszínmvet Kosén Sándor

hazánkfia dolgozta át a német színpad számára.

((Cselédek és urak* ezimü népszínmvet foga-

dott el a népszínház Klárnétól, az ((Árendás zsidó*

zserzjétl. A ni fszerepet a darabban, mely az

évadnak második darabja lesz, alkalmasint Pálmai

Ilka fogja játszani.

Cseh opera a bécsi dalszinházban. Az udvari opera

csütörtöki (f. hó 19 iki) eladásán zajos tüntetéseit

voltak. Dvorák Antal cseh zeneszerznek «Der Bauer

ein Schelm* czimmel adott operája került szinre s a

zeneszerz honfitársai tüntetve tapsoltak mindjárt a

megnyitó zene után. A német diákok viszont pisszeg-

tek minden felvonás után, st nyilt jelenetek alatt is.

A jelenvolt titkos rendrök letartóztattak nyolezat a

rendzavarók közül. Az operát különben meglehets

hidegen fogadta a közönség.

Rubinstein Antal f. hó 18 án este rendezte Bécs-

ben els hangversenyét. A zeneegylet nagy terme

zsúfolásig megtelt a legelkelbb közönséggel, mely

a mvészt elhalmozta lelkes ovácziókkal. Rubinstein

hét hangversenyben történelmi áttekintést kíván nyúj-

tani az egész zongora-irodalomról. Wi'liam Bird-del

és John Bullái kezdte, a franczia Couperin-eu és Ra-

meau n folytatta, azután következett Scarlatti, majd

Bach és Hiinde
,
végre Haydn és Mozart.

Duka Tivadarnak Körösi Csorna Sándorról irt

könyvérl az amerikai, franczia, angol, skót és kelet-

indiai napi- és idszaki sajtóban eddig körülbelül 20

ismertetés jelent meg, mindenütt a legnagyobb rokon-

szenvvel és csodálattal emlékeznek meg Csornáról és

az Allahabadban megjelen «Pioneer» ezimü angol lap

lelkesedése határt nem ismer. A canterbury-i érsek

hízelg levelet intézett Dukához.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. — Kiadó ; Alg^ner Lajos.

Pallas ví^szvénytársaság nyonidája.
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(Folyt.)

Nem szabad felednünk, bogy minden uj

gondolatot, mvészi és költi alkotást, hosszas

elmélkedést, fájó tépeldés elz meg; de a

létrejövés pillanatában a génié agyvelejének

érz sejtjei emanczipálódnak a mozgató köz-

pontoktól és a nyert benyomást a helyett,

hogy az assotiatio vezet ösvényein átvinnék

a társemlékezet-képekre, önmaguk emésztik

fel s Így beáll az ihlettség pillanata, az eksz-

tazisz. Ezért mondja James Sully ^Genius

and insanity^} czimíi tanulmányában: «A szel-

lemi teremtés csak akkor következik be,

mikor a lélek forr és lángol, mint valami

lázban. A teremt lelkesültség pillanatában

a lángész lényének egész mélységében fel

van indulva, s az évek tapasztalatainak lap-

pangó letéteménye felszínre kerül ».

Ha ezeket tekintetbe veszszük, könnyen

tisztába jöhetünk azzal, mi fölött némely

kritikus tépeldni szokott, hogy vájjon Petfi

rültje igazán rült e vagy csak amolyan

bölcs, ki úgy öltötte magái'a az örült alak-

ját, hogy az emberiségnek megmondhassa

ama keser igazságokat, melyekre hosszas

tépelödései és szemléldései után jutott, mint

valami király udvari bolondja. Petfi rültje

igazi rült, még pedig maniacus rült, kit

nagy gondolatai, kínzó szemléldése és két-

ségbeesése tettek rültté és a fennebbiekben

igazolását is megtalálhatni, hogy miért volt

jogosult Petfi eljárása a tudományos igaz-

ság szempontjából is, mikor saját nagy gon-

dolatainak tolmácsává a maniacus rültet

tette.

Dr. Meltzl azt mondja, hogy e monolog

elfutárja a dühöng rületnek és ezt azon

párhuzam alapján mondja ki, melyet Petfi

rültjének eszmemenete és az Esquirol által

felsorolt psichiatriai esetek között talál. Dr.

Meltzl ez állítása helyes, mert bár Maudsley-

nak van igaza Lockeval szemben, ki azt

állítja, hogy a rögeszmés rültek téves alap-

ból indulva ki, logikai szabatossággal okos-

kodnak, annyi bizonyos, hogy rendszer van

minden ' rültségben, vagy akár rjöngésben

is, nem ugyan logikai, hanem pszichológiai

rendszeresség, mely az rület minden moz-

zanatában nyomról-nyomra kimutatható.

A dolgok végoka, az emberi lét értéke

és rendeltetése felett fájdalmasan töpreng

tagja a genus irritabile íiaíwm-nak, saját

kínzó gondolatainak esik martalékul és elvo-

nulva a mánia kifejldésének kedvez csen-

des magányba, tépelödik. Az emberek zaja

megzavarja elmerültségében s az igy létre-

jött küls zavaró behatás a passzív szemlé-

ldést activ akarat nyilvánulássá teszi. Petfi

I

épen ezt a lélektani mozzanatot ragadja meg,

I

mikor az rültet, mintegy in médiás rés hir-

telen megszólaltatja.

Nagy munkában van, mély értelm kér-

désekrl elmélkedik s mikor hozzá közeledk

zaja felveri elmerülésébl, rárivall a hábor-

gatókra, korbácscsal akarja elkergetni ma-

gától. Az akarat ténye öntudatlanul, reflex

módon összevegyül elmélkedésének tárgyá-

val s ezért akar az áldás forrását képez
napsugarakból korbácsot fonni, hogy megkor-

bácsolja azt, minek talánya háborgatja lel-

két : a világot. De ez a világ nem az érzé-

ketlen természeti erk világa, hanem az em-

bereké, kik megérdemlik, hogy jajgassanak,

mert hiszen kaczagtak az fájdalmán. És e

gondolatnál a görcsös idegrohamnak bizonyos

neme kaczagásra gerjeszti. De min kacza-

gás ez ! Ezt csak az tudja, ki megfigyelte

az örült kaczagását. Az idegroham lecsen-

desül, az öntudatlan reflexiókba merült ész

folytatja megkezdett munkáját. Az élet ténye

jut eszébe s arról mond Ítéletet
:

jajgatunk

s kaczagunk, de a halál azt mondja: csitt!

Szebben, jellemzbben s nagyobb epigrammi

éllel az élet értéktelenségérl szóló ítéletét

(

senki sem fejezte ki, mint Petfi e pár szó-
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val. Megbomlott énje nem tudja tovább foly-

tatni objektív szemléldését, hanem vissza-

tér subjektiv álláspontjához, ahoz mi lelké-

nek fáj, mi keservé tette életét. Meghalt,

mert mérget töltöttek vizébe azok, kik nieg-

itták borát s kik életében megcsalták, most

halála után ráborultak, hogy megkönyezzék,

csupa képmntatásból. A génié jellemvonása

az szinteség s e miatt a világ képmutatása

és a conventio nyge alatt senki sem szen-

ved többet, mint a génié. De mi az ép el-

ménél, mint passzív szemléldés következ-

ményét képez Ítélet nyilvánul, az a meg-

bomlott észnél, mint aktív akaratosság, mint

romboló ösztön harag nyilatkozik. Szeretne

felugorni, hogy orrukat leharapja, de* nem

tud, mert érzi, hogy halott, hogy valami tét-

lenségre kárhoztatta, azért hát csak legyen

orruk, hogy ha rothad, hát túladjanak meg.

A gondolat sajátságosán visszaható ereje

idegeit felizgatja és az izgatottság e leg-

fels fokán a görcsös idegroliam, mely a

kaczagásban tombolja ki magát, újból jelent-

kezik.

Gondolatait sajátságos logikai szökellé-

sekkel, de azért szigorú lélektani követke-

zetességgel tovább fonja. Meghalt és szeren-

cséjére Afrikában temették el, hol egy hiéna

kiásta sírjából

:

Ez állat volt egyetlen jóltevm.

Ezt is megcsaltam.

Ö czombomat akarta megenni

;

Én szivemet adtam oda

S ez oly keser volt, hogy megdöglött tle.

Itt újból Ítéletet mond és ezúttal az ember

morális értékérl. A mit a nép köztudata

rég ismer, hogy az ember rosszabb a vad

állatnál s a mit Schopenhauer következ

szavai oly fájdalmas rezignáczióval fejeznek

ki : «A legkomolyabb bajok föforrása, melyek

az embert érik, az ember maga : homo homini

lupus. A ki ez utóbbit jól szemgyre veszi,

a világban nem lát egyebet pokolnál,

mely a Danteét abban haladja meg, hogy

az egyik szkségképen a másiknak ör-

döge Általában igaztalanság, a leg-

nagyobb méltánytalanság, st kegyetlenség

jellemzi az emberek egymás iránt való eljá-

rását» — azt fejezi ki itt Petfi is rendkí-

vüli jellemz ervel és meglep váratlan for-

dulattal. Mikor idegeinek túlságos ingerült-

sége kitombolja magát a kaczagásban, tovább

folytatja e gondolatot az ember hitványsá-

gáról és mintegy kérdést intéz magához,

hogy kitl tanulta az emberi természet vele-

született gonoszságáról szóló ez elméletet

:

Egy bölcs tanított engemet erre,

Ki nagy bolond volt, mert éhen hala.

Mért nem lopott, mért nem rabolt?

Hahaha ?

E három sorban a génié sorsa van vázolva

a mindennapi élet körülményei és emb rei

között, hol a butának sorsa földi éden, mig

a közönséges gondolkodás ösvényérl letért,

uj irányok és utak miatt tépeldö génié az

üldöztetés, a szenvedés.

(Vége köv.)

AZ OLASZ EPOSZ KÚTFI.
Irta : Rényi Rezs.

(Folyt.)

A nagy fejedelemnek egy nyomorult áru-

lásából származott romlása nem volt messze.

Maganzai Jan, Marsilioval, Saragozza kirá-

lyával és testvérével Belingandussal össze-

esksznek, hogy Nagy Károly seregét meg-

semmisítsék, a mint ez Eoncisvalle híres völ-

gyén be is következett, hol a paladinok nagy

része elesett, maga Roland is hs halálát

lelte. Az esemény fontossága irodalomtörté-

neti szempontból nyer érdeket, ha a krónika

szószerinti szövege a «Morgante maggiore»

hozzávágó helyeivel hasonlittatik össze, mely-

nek stanza-iban Pulci világosan követi Tur-

pinust, csakhogy költészetének mesteri szí-

nezésében a krónika tényei eszményítve dom-

borodnak ki. Roland, miután vitézségének

számos, igen csodás próbáit adná, «még egy

gyönyör arany veret, hasonlithatlan él,

kemény és fényes kardja volt, melyet Du-

randanak nevezett, mi kemény vágást jelent.

Kirántá azt tokjából, kezei közt tartva, szem-

lélgeti, bánatos szavakkal mondván : Óh

legszentebb kard, ki fogja majdan erdet

használni? ki leend urad jövben? Bárkit

érjen e szerencse, gyzhetetlen leend, nem is

fogja az elleneit félni, sem a bübáj nem fog

rajta, mert az biztos lehet Isten segélye fe-

ll. Általad szenvedték romlásukat a szara-

czénok, a kereszténység tled nyerte dics-

ségét. Hány alkalommal bszül tani meg veled
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Krisztus vérét? Hány ellenséget öltem? Eké-

pen szólva, nehogy a már közelg hitetlenek

kezeibe jusson, egy nagy sziklára vágott vele

háromszor egymásután
;
a szikla kétfelé vált>

de a jó kard meg sem csorbult.® A csata

napja rosszra fordulván, Roland még egyszer

belefujt tülkébe, hogy segélyt nyerjen a végs
harczban; de a Gan jól intézte tervét, ne-

hogy Roland a hálóból kimeneküljön. Ekkor

lelkét az Ur irgalmába ajánlva, sorsára

hagyta magát. «És ime, midn a lovag lelke

testét elhagyta, én Turpinus Károlylyal e

napon * a völgyben valék azon czélból, hogy

a holtak üdvéért misét mondjak, elragadtat-

tam s elragadtatásom közt a mennyei karok

énekét hallottam, és nem tudtam, mit jelent-

sen mind ez. Mig nem sokára az angyali

lelkek magasba szállván, nyomban utánok

sr falanxba szorult fekete katonák seregét

láttam futni, mint midn prédát, zsákmányt

ragadnak. Feléjök fordultam, kérdezvén : mit

visztek ? Mi Marsilio király lelkét viszszük a

pokolba, — felelék mindnyájan egyszerre
;
a

mig Mihály arkangyal, számos angyal és az

égi karok élén egy más harczost emeltek az

égnek. Ez Roland vala*.

A roncisvallei szerencsétlenség után Ká-

roly király Párisba vonul, miután az ha-

lála sem lehetett távol, «s valóban rövid id
múltán® Írja a krónikás « Károly halála is

kijelentetett nekem. Wienne városában lévén,

épen az oltár eltt ért ez elragadtatásom

közben, a mint nyelvemre jött, imádkoztam

Salamon verseit: Deus in adjutorium meum
intende stb., végtelen sokaságát láttam egy

seregnek elvonulni Lorraine felé. Midn mind

elhaladt, nyomukban csendes léptekben kö-

vet szerecsent vettem észre. Kérdést intéz-

tem hozzá : hová mégy ? — Mi Károly ha-

lálához sietünk, kinek lelkét a pokolba szán-

dékozunk vinni. És én válaszoltam: Urunk
Jézus Krisztus nevében meghagyom neked,

hogy utad bevégezvén, hozzám visszatérni ne

legyen terhedre. Rövid id múltán az elbbi

l endben visszatértek mindnyájan, s azon utol-

sót, kihez elébb intézém szavaim, újra fele-

letre vontam : Hát mit végeztél ? És a go-

nosz szellem : a Károly által épített vala-

mennyi basilika templomkövei és famunkái

mérlegbe vettettek és kitnvén, hogy ezek

súlya bneiét felülhaladja, lelke tlünk elvé-

* sDecima sexta Calendis julii».

tetett. így szólván a gonosz eltnt. Késbb
hallottam, hogy Károly épen e napon adta

fel lelkét és igy sz. Jakab segélyével, kinek

tiszteletére annyi templomot emelt, az üd-

vösség helyére vitetett. Ebbl következtetem,

hogy a mártír koronát nyerte el». így fe-

jezvén be Turpinus krónikáját, végül olva-

sóit középkori latinsággal irt rithmusos dis-

tichonban figyelmezteti: hogy olvasván mü-

vét, Isten irgalmát kérje Írójára

:

«Qui legis hoc Carmen, Turpino posce juvamen

üt pietate Dei, subveniatur ei».

Eme krónika nyújtotta anyagból számos fran-

czia és spanyol regék, románczok származ-

tak, melyek ismét kölcsönösen átvéve, egybe-

olvadva rövid románczok alakjában átcsaptak

Itáliába, hol a népirodalom által felkarolva,

nem sokára egy nagy egészszé forrtak össze.

Második forrás gyanánt tekintend a

Turpinus krónikájára és az ebbl jó korán

kikelt regékre, franczia, spanyol, britt ro-

mánczokra és tradicziókra épült Beali

di Francia^'). E regekönyv anyagát a Károly-

mondák képezik, vegyítve Artus király monda-

körébl átvett részletekkel, spanyol román-

czok, arab regék epizódjaival. Vezéreszméje:

a kereszténységnek gyzelme a pogányság és

izlam fölött, melyek itt azonosittatnak, úgy
hogy Mohamed hive egyenl a sokistenségü

pogánynyal. A kereszténység elterjedésének

fantasztikus története ez, mely a regék tár-

gyával is legszorosabb egységben függ össze

;

más oldalról Nagy Károlynak és családjának

dicsítése. Nagy Constantintól egyenes ágon

származtatván le Pipint, Nagy Károly atyját.

A keresztény hódítás müvét Constantin

császár megtérésével kezdi meg, de a világra

szóló esemény indokát nézve, azt a történe-

lemtl eltérve teljesen idegenszerü, nem ke-

vésbé misztikus burokba ölti. A Reali sze-

rint Constantin ép oly erélylyél üldözi a ke-

resztényeket, akár Nero vagy Diódétián;

Silvester pápát Rómából menekülni kény-

szeríti, hogy távol délen egy barlangban rej-

tzzék híveivel. Gyógyithatlan betegsége

(lepra) azonban arra bírja, hogy a csodatev

Silvestert fölkeresse. Ez keresztvizével meg-

gyógyítja üldözjét; mire Constantin egész

családjával és nejével egyetemben keresz-

ténynyé lesz. Ettl kezdve szakadatlan ka-

landokban indul meg a lovagélet, hódítások,

térítések, országok, családok alakulása. E
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nagy munkáért Constantin unokáját, Fiovot

(licsiti. A magyarok megtérítése. Arbaul

(Árpád?) királyuk legyözetése, ki a szara-

czénokkal és türökökkel szövetkezett a ke-

reszténység ellen, szintén Fiovo utóda, Buovo

d’Antona által. Pipin király segélyével tör-

ténik. Buovo ugyanis Buldras (?) magyar ki-

rálynak leányát, Margitét oly feltétellel veszi

nül, hogy a népre is fölvegye a keresztény-

séget.*

Fiovo általában úgy tüntettetik fel e rege-

cziklusban, mint Nagy Károly császárnak és

atyjának Pipinnek egyenesen felmen dédse,

a karolingi ház törzse származtatván anyai

ágon Károlyt a nagy lábú Berta, magyar

királyi hölgytl Pipin nejétl. Állitólag két

fia volt Ottaviano és Gisberta, ettl szár-

maznak le a Karolingok, amattól pedig Pi-

pin nagybátyja a híres Buovo d’Antona. A
származási tábla, illetleg a törzs ágainak

leírása, mely számos paladiónak királyi vér-

bl való eredetét is igazolni czélozza, a Reali

ötödik könyvének kilenczedik fejezetét tölti

be.** Ezeknek tettei, viszontagságaik, hsies

küzdelmeik fell a legcsodálatosabb fantasz-

tikus regék szövevényeivel vegyítve, szól az

els öt könyv. Alapeszméje az egésznek ; a

keresztény hit terjesztése, s ez ala))on orszá-

gok hódítása, államok alakítása. A mese

cselekvényeiben nem hiányzanak csodák,

emberfölötti er, hatalom befolyása, ördögi

mesterkedések, varázslatok, csábitó sirének,

ni szépség, szerelmi küzdelmek stb. A ha-

todik és utólsó könyv tárgyalja Károly csá-

szár születésének történetét és anyjának a

Budán székel magyar király Filippo (?)

leányának, a nagy lábú Bertának (Berta dél

gran pié) tragikus kalandjait.*** Nagy Ká-

roly ezek szerint Pipin-nek és a magyar

királyleány Bertának egyedüli törvényes fia.

Pipin királynak azonban két természetes

fia is volt, kik a törvényes születés Károly

ellen a Maganza (Mainz) házzal, mely csa-

lád már Fiovo idejétl ellenséges állást

foglalt el a Karolingok ellen, szövetkezve,

megölik atyjokat Pipint, Károlyt pedig Páris-

ból megszökni kényszerítik. A Karolingok-

kal rokonságban álló Maganzaház, mely a

merényletet is intézte, most a gyilkos fiuk

idsbikét királylyá koronáztatja, Károlyt

* Li Reali Lib. IV. cap.LIII—LVII.pag. 320— .326.

** Li Reali m. f. i. 374— 377 lap.

*** U. 0. lib. VI. cap. I. p. 370.

halálra keresi, országszerte üldözvén, és

akasztófával fenyegetvén azokat, kik ha a

menekül kezeik közé kerülne, nem szolgál-

tatnák ki a királynak, vagy ki a pápa által

is kiközösített Károly menekvését elsegí-

teni merészlené. Károly rövid idig egy zár-

dában rejtzködik, innen nem sokára h
gyámjával spanyol földre menekül, hol a

Saragosságban székel Galafrone szaraczén

király szolgálatába áll. Itt ennek fiával Mar-

silis, Valugante és Falsirone-vel véres vi-

tákba keveredik
;
Galeana pedig, a király

leánya heves szerelemre gyuladván iránta,

ezt megszereti, keresztény hitre téríti, meg-

kereszteli, késbb titokban nül veszi. Eköz-

ben Afrika királya megtámadja Galafrone

tartományait, ezt párbajban legyzi és fiai-

val együtt fogságba hurczolja. Csodákkal

határos hs tetteivel megmenti Galafronét

és fiait az ellenség kezébl, de hírneve, vi-

tézsége irigységet kelt ellene a királyi csa-

ládban, s hogy az életének vetett trökbl
meneküljön, Galeanával és atyai barátjával

Namoval megszökik Galafrone udvarából.

Most Rómában, Lombárdiában majd Bajor-

országban tévelyeg, végre sikerül magát Pi-

pin hívei eltt felismertetni, kiknek segé-

lyével hadat gyjt, ennek élén Francziaor-

szágba tör, trónjának rablóját megtámadja,

egy ütközetben Páris eltt saját kezével

leteriti, a várost elfoglalván atyja örökét

visszafoglalja s az ország kormányát átveszi.

A Reali keretében számos hs lép elénk,

kikben mint megannyi és különböz népek,

normanok, brittek, frankok, spanyolok, ara-

bok rege alakjait nem nehéz felismerni. Nem
is említve a római Constantin császárt, ennek

unokáját Fiovot, a Milanóban székel Artila

herczeget, a római Giovambarone, Sanquino,

Sansone lovagokat, ki a híres oriflammot

szent jelvényként nyujtá át Fiovonak; Fio-

renzo Páris királyát, a hsök hsét az ifjú

Rizierit, Babylon, Tunis, Afrika sultánjait,

Bovetto herczeget, Buovo di Antonat, mind

ezeket azonban testben lélekben fölülmúlja

a hs Roland (Orlando).

A román népek e kedvencz és elsze-

retettel kultivált hsi alakja különböz ide-

gen regék, s mondák, románczok képzetei-

bl szövdik teljes egészszé, hogy hírnevével

Nagy Károly korát emelje. Származásáról

a Reali regekönyv ezt tartja; Volt a csá-

szárnak egy nvére — Berta, kit Milone
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d’Ang-lante, a külön romanzo ciklusban is meg-

énekelt Buovo di Antona unokája, tehát ka-

rolingi vérbl szái-mazó lovag, hevesen,

ellenállhatatlanul megszeretett. Berta hasonló

hévvel viszonozta szenvedélyét. A lovag

azonban szegény vala, ennél fogva a császár

bátya ellenezte szerelmüket. Történt, hogy

Berta szive hajlamának gyümölcsét nem
titkolhatá. Ez a császárt haragu’a kelté. Mi-

lone lovagot börtönbe vettette, Bertát pedig

egy torony fenekére záratta, hol mindkette-

jük számára lassú halál volt kimérve. Hasz-

talan veté magát közbe Namo herczeg, a

császárt eltérítend szándékától, midn végre

meggyzdött közbenjárása sikertelen volta

felöl, egy éjjel a szerelmeseket kiszabaditá

börtönükbl, saját várába vezette, és ott ta-

nuk, jegyzk, bírák jelenlétében velk a

házassági szertartást a törvény rendje ze-

rint foganatba vétette. A császár tudomására

esvén ez, Milone lovagot számzte s az uj

házasokat a })ápa által kiközösittette. Ezek

sok viszontagság közt Eómába menekültek,

hol mindenökbl kifogyva, rongyos koldusok-

ként érkeztek Sutriba. Itt egy barlangban

ütötték fel szegényes tanyájukat, hol Berta

nem sokára egy fiúgyermeket szült, ki szü-

letése órájában már oly ers vala, hogy haza

érkez atyja elé saját erejébl hengeredet!.

Ez felemelte a fiút s visszavivén anyjához,

öt ez esemény indokából, mert hengeredni

rotolare, rövidítve rolare, Rolandonak nevezte.*

Öt évig tartózkodott a család Sutri mel-

lett lev odújában, midn Milone megunván

az alamizsna sanyarú kenyerét, fiát anyja

szeretetébe ajánlva, eltávozott hajhászni sze-

rencséjét, s Calabrián keresztül Afrikába

ment. Itt Agolante király szolgálatába állott,

végzett sok hsies dolgot, végre Perzsiába

vonult a királylyal és Indiában a történet

színhelyérl eltnt.

Ezalatt Roland — a Reali szerint, mert

franczia nyelven a hengeredés roolar, tehát

Rooland ** — anyja gondjai közt erben,

bátorságban és lélekben növekedett, játszó-

társainak a sutri-i gyermekeknek ö volt

hse és vezérük, s ezek annyira szerették,

hogy megtakarított filléreikbl rongyokkal

* Reali m. f. i. lib. VI. cap. 52. 53. pag. 456. 460.

** Reali m. f. i. pag. 460 «ed in francese vuol

dir rotolare roolar
;
e pero disse Milone : Jo voglio

per rimembranza ebe abbia nome, come io lo vidi,

civé Roolando».

fedett gyermek-vezérüknek vörös és fehér

posztóból készült ruhát vásároltak. Roland

ezt késbb jelvényképen czimerébe vette és

büszke volt rá.

Nagy Károly császár Rómában történt

megkoronáztatása után néhány napot Sutri-

b?n töltvén, si szokás szerint fejedelmi asz-

taláról minden maradék hús a szegények

közt osztatott ki. Roland is megjelent a la-

komára, de nem elégedett meg azzal, hogy

neki osztalékot adjanak, hanem merészen lép

az étterembe, elemei egy tálat az asztalról

és anyjának viszi. Ezt harmadnap ismételvén,

a császár, ki már megjegyezte magának a

fiút, hogy megriaszsza, ersen köszörülte

torkát. A kis Roland azonban nem ijed

meg, bátran szemébe néz, meghúzza a csá-

szár szakállát kérdezvén: mi bajod?* A
császárnak a fin megtetszett s hagyta öt

menni, s egy a megelz éjjelek egyikének

álomlátása jutván eszébe, ezt intésnek tartva,

sejtelmekkel telvén el a gyermekre nézve,

Namo herczeget megbízta, hogy a távozó

fiúnak titkon nyomában legyen, szem ell

nem tévesztve kutassa ki tartózkodási helyét

és kilétét. Itt következik azutáu naiv egy-

szerségével szivreható tragikai anagnorosis,

mely a mese alkotójának valóban becsületére

válik. Namo és társai felfedezik Berta rej-

tekét, fiával a császár elé vezetik, ez kö-

nyezve borul húga keblére, megbocsát neki,

elismeri Anglante törvényes nejének, st Ro-

landot fiává fogadja, Anglante grófjává ne-

vezi, Milone birtokaival megajándékozza. Ez

idtl Roland lön a császár trónjának leg-

ersebb oszlopa s a keresztény hadak leg-

vitézebb lovagja,

(Folyt, köv.)

megcsípték a rablót.
— Rajz. —

Irta : Síkor Margit.

(Folyt, és vége.)

«Mama! — szólt remeg, de határozott

hangon, — itt tenni kell valamit*.

Csüggedt fejbólintás volt a válasz e he-

rosi határozatra.

«Nem szabad megvárnunk, mig ö kijön,

* Reali m. f. i. cap. 63 66. pag. 474.
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hogy sorra gyilkoljon bennünket. Önvéde-

lemrl kell gondoskodnunk®.

Ez okosan volt mondva. Oh ! Lujza kis-

asszony valóban okos leány volt, nem hiába

voltak vele olyan nagyra édes szülei. Ö volt

a család egyetlen sarja, fenséges reménye.

Eszes, bátor teremtés. Mennyi a lélekjelen-

léte!! Valóságos csoda.

«Nem várhatjuk be, mig ö támad meg

bennünket; mi támadjuk meg ötet!»

Egy siralmas sóhaj a felelet, semmi más.

«Most még járnak emberek az utczán,

még van, aki segélyünkre jöjjön
;
ha tovább

várunk, akkor egészen észrevétlenül játszó-

dik le a mi tragédiánk. Az eszélyesség azt

parancsolja, hogy ne késsünk. Be kell nyitni

szaporán a rablóhoz. Mire az els meglepe-

tésébl magához jön, addig egyikünk segé-

lyért kiált az ablakon!®

«Majd én kiáltok!® vette át a szót

nagysága.

«Jól van. Én meg bemegyek hozzá®.

S Lujza kisasszony magasra srófolt

lámpával a kezében, csillogó-villogó arczczal,

mint valami dicsfénynyel körül sugárzott

szent, indult apró lábaival a kérdéses ajtó

irányában.

De Zátonyné anyai szivén hirtelen ert
vett valami csodálatos önfeláldozás : «Nem,

magadat nem eresztlek a halál torkába!®

kiáltott megindultan és fájó rezignáczióval

tette hozzá: «Ha halni kell, haljunk együtt!®

Oh! milyen csodadolgokat visz véghez

az anyai szeretet! Oroszlánt csinált a leg-

szelidebb háziállatból is.

Zátonyné hirtelen gyertyát ragadva,

megindult leánya után.

«Ne Így, mama!® mondta Lujzácska sze-

mérmes szelídséggel, a libeg-lobogó ingre

mutatva nagysága b termetén. «Igy könny
dolga lesz a gyilkosnak, mert rögtön keresz-

tül szúrhat. Ezt vedd rád, ni! Legalább a

rabló els meglepetésében férfinek néz és

megijed !»

Ezzel oda nyújtotta a fogason függ
hálóköntöst, mely Zátony ur fogpiszkáló ter-

metére lévén szabva, iszonyú szknek bizo-

nyult. Ö nagysága csak úgy nyöszörgött ez

experimentálásban s félliternyi cseppeket izza-

dott. De végre felment és igy hátul be volt

takarva a leglényegesebb rész. Ell azonban

sehogy sem tudta magát belenyomó rgatni.

Nem ment össze. Hiába minden erlködés.

«Nos, hát akkor te háttal jösz be®,

mondta Lujza kisasszony komolyan.

«Legalább nem az arczommal látom öt

meg!® felelt Zátonyné siránkozó kéztörde-

léssel.

És megindult a hs csapat.

Lujza kisasszony magasan tartotta a

lámpát és bátor léptekkel hatolt elre. Ter-

metes mamája a háta mögött követte, de

visszafelé járt, mint a rák. Minden lépésnél

megbotlott a hosszú hálóköntös lelógó csücs-

kébe.

Saját bátorítására ö is gyertyát vitt az

orra eltt.

Igaz, hogy Lujzácska piczike keze re-

megett egy pillanatra, mikor rátette a vég-

zetes kilincsre; de csak egy pillanatra; a

másik perczben már fenséges méltóság, fér-

fias elhatározás honolt vonásain s erélyesen

föltárta az ajtót.

Oh ! milyen látvány tárult kutató sze-

mei elé !

Az ágyteritö az egyik széken hevert, a

másikon egy dunyha; az Íróasztal összevissza

kaczatolva, szórva, a papa ügyvédi könyvei

egymás hátára dobálva, és a nagy tintatartó

oldalára dlve, s lassú szomorúsággal hagyta

kifolyni fekete tartalmát a szép Íróasztalra,

s onnan a tisztára súrolt padlóra.

Lujza kisasszony felkapta hamar a nagy

papirvágó ollót és védelmi állásba helyezke-

dett. De a rabló nem mutatkozott, pedig

hogy itt garázdálkodott, az szent. A nagy

vörös díván tele van szórva ruhadarabokkal

;

bizonyosan a papa szekrényébl lopta ki a

gazember

!

Jaj, de mi mozog ott, a nyitott ajtó mö-

gött ? ! Iszonyú látomány ! Egyszerre csak

eltoppan onnan valaki, nagy, mezítelen tap-

pancsokkal s hófehéren, mint az égbl szállt

angyal, megállt a remeg leányka eltt.

Lujza kisasszony szemérmes sikolylyal

temeti bele gömböly kis arczát apró ke-

zeibe, s ájüldözva rogy le az íróasztal eltti

székre, elbb azonban óvatosan letette a pet-

róleum lámpát az asztalra, nehogy baj essék

vele.

Nagy csend következik, melybl csak

egy mekegö, mentegetödzö, határozatlan hang

hallatszik Zátonyné nagy meglepetésére.

Bátorságot vesz magának, hogy kissé

hátra fordítsa a fejét, és a mint megpillantja

a keresett alakot, egyszerre ott terem a díván
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sarokbau, és odakupoi’odik reszketve, mint

a nyárfalevél.

« Szent szz anyám, mennyire megijed-

tem !»

Bizony nagyon megijedhetett ö nagy-

sága, mert kövér arcza egészen fakóvá volt

halaványodva, és vastag karjai csüggedten

nyugodtak a szétálló hálóköntös csücskein.

Alig tud magához jönni, minden porczikája,

még a nyelve is remeg határtalan felindulá-

sában, pedig az nem egyhamar veszti el mozgó

képességét.

«De ki is gondolta volna ezt!» rebegte

siránkozó hangon, «ki gondolta volna?! Ho-

gyan jöttél be szerencsétlen ?»

«A kapun !» felel a megzavarodott fiatal

ember, megijedve saját gyér toilettje fölött.

«Mondd azt a bolondnak, ne nekem!

hogyan jöhetnél be a csukott ajtón? Nem
vagy te szellemi

»

«Mégis úgy volt!* felelt Pista urfi s az

ajtó mögé bujt, hogy elrejtse magán azt a

sért fehérséget. «Ott jöttem be kedves néni,

ne haragudjon!*

«Jaj! még most is remegek! . .. hiszen

azt mondtad, hogy a barátodhoz . . .

«Igen, a barátomhoz akartam menni

aludni, de annak olyan szekánt háziasszonya

van, hogy napokig duzzog s gorombáskodik,

ha a barátom hálópajtást visz haza magával,

ügy félti az ágynemit az a vén boszorkány,

mintha leharapnának belle

Készítsd el neki Lujzám az ágyat, úgy

!

Te meg csak bújj el az ajtó mögé, hogy

Lujza ne láthasson, mert nagyon szemér-

mes ...»

Pista nem hagyta ezt kétszer mondatni

magának, és úgy belebujt a sarokba, hogy

ki se látszott belle.

«No hát most folytasd!*

«Hát elmulattunk bizony egy kicsit to-

vább, mint kellene, — de úgy el is röpült

ám az id, mint egy pillanat! — és szépen

elbúcsúzva egymástól, haza felé tartottunk

mind a ketten. Én nem mertem megcsöngetni,

mert nem akartam fölverni kedves néniéket

s sokáig tndtem a kapunál, hogy miként

jussak be ? Eközben zsebemben kotorásztam,

és véletlenül kezembe akadt a saját kapu-

kulcsom. Ejnye! — gondoltam magamban —
megpróbálom, hátha kinyitja ez is?» és csak-

ugyan, szerencsésen kinyitotta, nagy örö-

mömre. Bejöttem hát az udvarra. Az el-

szoba ablaka nyitva volt kissé, azt benyom-

tam, bemásztam, ámbár igen nehezen ment,

még most is fáj bele minden csontom ! — s

sziszegve dörzsölgette magát. — Itt az el-

szobában még czipimet is levetettem, hogy

csak Iái mát ne csináljak, ne zavarjam ke-

gyeteket. De a gyertyakereséssel ugyan meg-

jártam! Feldöntöttem a tintatartót is, még

sem találtam. Levetkztem hát és leakartam

bontani az ágyat a sötétben

Nem emlékszik rá Zátony Szaniszló ur,

hogy valaha ilyen fogadtatásban részesült

volna, mint most, mikor megjött Budapestrl.

Az indóháznál már ott várta felesége

és leánya, s lármás sikongással csimpaszkod

tak a nyakába, ekként ejtvén zokogó pana-

szukat ;

«Oh Stanczikám! Stanczikám! ne menj

el soha többet. Mig oda voltál, meggyilkol-

tak, megraboltak, kifosztogattak és megöltek

bennünket ! .... de nem lett semmi bajunk.

Ne is kérdezz többet. Csak gyere haza, majd

otthonn mindent elmondunk ! !

»

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gusztáv. —

(Folyt.)

XC.

Az ódon, régi kapun,

Mely soha sem volt bezárva.

Háromszáz lovag vonul be

:

Élükön egy véres zászló.

Köztük nagy díszes koporsó

— Fegyverekkel van díszítve —
És a koporsóba, ben,’

Egy dics halott pihen.

Fernan Áriás neve :

Gonzalónak gyermeke.

Száz leány van könybe, gyászba,

Mind a száz hidalgo lánya,

S mind a száz leány rokon.

Harmad, vagy negyed fokon.

Egyik mondja neki : «Vérem !»

És a másik: «Oh, testvérem!))

«Bátyám!» mások igy kiáltnak,

S hijja másik sógorának.

Legtöbb könyet hullata
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A Hernando Urraca.

Ámde jó vigasztaló

Az agg Arjos Gonzaló !

«— Hallgass, lányom és ne sírj !

Állsz csak egy fiamnak sírján.

Hisz maradt még négy fiam.

S nem halt ám meg a korcsmába’,

Sem mulatva, sem koczkázva,

Zámoráért omla vére.

Hogy híredet óvta, védte.

Meghalt mint lovaghoz illik,

Küzdve hsi vegyverével !»

LXIII,

Zámora falánál

Büszke lovag áll ki.

Talpig fegyverzetben,

Mór ló van alatta,

«— Jól vigyázzatok a várra;

Aki ébren van s vigyáz.

rködésem támogatja;

Ámde alva kit találok.

Élve dobom t a mélybe.

Zámora becsületét

Én vagyok hivatva védni.

Köztetek, ha van lovag,

Jöjjön, s csapjon össze vélem

;

Csak a Ciddel nem verekszem.

És öcscsével Bermundezzel».

E szavakat hogy ki mondta,

A jó Cid hallotta ám

!

«— Ki lehet ez a lovag.

Aki bennünk igy ki hí?»

«— Ortunnonak hinak, jó Cid,

Ortunno az én nevem*.

«— ügy eszedbe kelle jutni,

A gázlónál, az imént.

Hogy megvertem én a mórt,

S Babiecán nyargalék.

Akkortájban, jól emlékszem.

Nem voltál ily vakmer».

Ortunno ezt hogy megérté,

A jó Cidnek válaszolt:

«— Még csak gyermek voltam akkor.

De immár megnttem én.

És a fegyver forgatásban

Lettem ilyen vakmer».

Ámde nem hilak ki téged,

Sem Bermundezt, az öcsédet.

Mert uram gyanánt tekintlek,

S te barátodként tekintesz.

De ha van egy más lovag.

Aki küzdni vágy velem,

Várok rája itt a téren.

Paripámmal, fegyverimmel.

C.

Á burgosi Godeában,

Hol esküsznek a hidalgok,

Alfonzét megesketik,

Don Sancho haláláért.*

A jó Cid értette t meg,

A jó castillai Cid :

Vaslánczot tartott eléje,

A vállán van szürnyü tegze,

S az evangéljom az egyik,

S a kereszt másik kezébe.

Borzasztó, rémes az eskü.

Összeborzad a király

:

«— Pórok öljenek meg Alfons,

Pórok s nem nemes hidalgok,

Asturia s Oviedo

Ne legyen nekik hazájuk.

Vasvillával öljenek meg,

S nem lándzsával, sem dárdával.

Sújtsanak csontnyélü késsel,

S nem arauyzott tr hegyével.

Súlyos csizma fedje lábuk.

És nem szalagos czip.

Hordjanak es-subát,

S nem finom, sem durva selymet,

S durva vászon ingeket.

Nem hollandi hímzett inget,

Nyargaljon mind csak szamáron

Nem összvéren, sem lovon.

Kantárjuk legyen kötélbl,

S nem kibélelt czifra szíjból.

Öljenek meg a vadonban,

S nem városban, nyílt helyen.

Balfeledbl szaggasák ki

Él, vérz szivedet.

Hogyha nem felelsz valót rá,

Amit tled kérdezek :

«— Rendeléd, vagy engedéd.

Hogy meggyilkolják öcséd ?

A király megeskiidött

:

Vétkesnek magát nem érzé.

Ámde hogy megesküdött.

Zord haraggal igy kiáltott:

«— Szörny esküt kértél tlem.

Szörny szókra esketél, Cid.

Ma te esketél, míg holnap

A kezem megcsókolod)).

H— A király kezét csókolni

* A következ néhány sor a jegyzet variánsá-

ból való.
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Nem dicsség én reám,

Míg az szégyenemre válik,

Hogy megcsókolá atyám*.

«— Távozzál országaimból,

Cid, te rossz, gonosz lovag,

S visszatérned nem szabad.

Mától fogva épp egy évig»,

«— Helyesen van, válaszolt Cid,

Helyesen, kedvemre van.

Mit trónodról most parancsolsz.

Az els parancsod ez.

Csak egy évre számüzesz:

Én négy évre távozom®.

S távozik már a vitéz Cid,

S nem csókol kezet urának.

Háromszáz lovag megy véle,

A háromszáz mind hidalgó.

És mindnyája ifjú még.

Egyiknek sincs sz baja.

Mind lándzsát tart a kezében.

Kardjuknak aczéla fénylik.

Mindnek tarsolya selyem

És kivarrott, czifra szél.

S hely is akadt, hol a jó Cid

Táborát felütheté.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monniertöl.

(Folyt.)

Megint két év telt el. Tónin abbahagyta

a gondolázást és pedellus lett; Dániel pedig

kirándulást tett Traniontba nagybátyja, Du-

comniun látogatására, ki már jó id óta semmi

életjelt sem adott magáról.

Az öreget siránkozva találta és a he-

lyett, hogy — mint hajdan — valóságosan

mulattató haraggal, fellázadna az emberi os-

tobaságok ellen, az öreg közjegyz most csak

kesergett felettük, a mi mindig rossz jelnek

mondható. Már emlékez tehetsége is kezdte

elhagyni, a tulajdonnevek épen nem jutottak

eszébe és mindig tévedésbe esett az emberek
|

kora iránt
;

azonban a kell értelmet meg- I

rizte még mindig, hogy a tramonti köz- !

jegyzk egyik legjobbja maradjon, bár mim- '

kássága már nem terjedt tnl az irodán.
|

Dániel befutotta az egész várost, de

hossza szakálla miatt, mely elváltoztatta,

senki sem ismert rá.
'

Tramont határozottan nem akarta többé

befogadni a szegény Dánielt.

A házat, a hol lakott, most egy tápszer-

keresked bérelte ki; Dániel emlékeket óhaj-

tott ott felidézni, és szerényen becsengetett

;

magas, sovány, szegletes válla leány fogadta,

kinek a foga fájt és zongorázott. Hogy az

ajtót kinyissa Dánielnek, kénytelen volt egy

szonátát félbeszakítani.

— Atyám nincs itthon, — mondá rövi-

den s nyersen, azt se kérdezve a hajdani

lakótól, mit akar, és orra eltt újra becsukta

az ajtót.

Dániel szomorúan ment lefelé újra a

lépcsn, névtáblája még mindig az iroda aj-

taja felett volt kifüggesztve. Egyedül Du-

commun tartotta meg tehát hiven Ígéretét

és klienseit.

— No, édes öcsém, — mondá az öreg,

— remélem, hogy most már itt maradsz

köztünk ?

— Nem, édes bátyám, én visszatérek

Velenczébe. Most már jobban érzem, mint

valaha, hogy számomi'a csak ott van az élet.

Az öreg ur sirt keservesen. Kétségtele-

nül a kor nedvesité meg annyira szemeit

;

Dánielt mégis elszomoritá, csaknem meg-

ijeszté e körülmény. Felkereste az öreg

Fanchettet, ki még mindig az öreg közjegyz

gazdasszonya volt, és azt mondá neki

;

— Igen kérem önt, hogy baleset vagy

betegség esetén rögtön sürgönyözzön nekem.

Pár frankot adva a hü gazdasszonynak,

kevésbé nyugtalanul utazott el.

Velencze csakhamar eloszlatta sötét, ko-

mor gondolatait, elég volt egy pillantást

vetni a tenger zöld színére, liogy szeme fel-

üdüljön. Tonint is viszont látta, kit melegen

ölelt meg, és még az nap kivitte gondolázni.

Alig voltak a vizen, fekete fátyolos hölgy,

ki úgy nézett ki, mint a milánóiak, könnye-

dén beleszökelt gondolájukba és egyenesen

helyet foglalva a mennyezet alatt, tiszta,

cseng hangon mondá:
— Gyorsan a Eiva <lei Schiavonira,

gyorsan, gyorsan!

Alig ült le, legyezni kezdé magát és

felemelte fátyolát; Dániel tettöl-talpig össze-

rezzent; Mignon volt.

— Vigyázz magadra, barátom, - súgta

neki Tónin halkan. «Óvakodjál a szke nk-
tl és mohos kövektL.
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XXIV.
Négy ssem hst.

Mignon és Dániel utolsó találkozása óta

nyolcz év telt el, mégis oly fiatalnak találta

Dániel, mint az eltt, de még sokkal szebb-

nek; most már teljesen kifejlett. Azonkívül

csak jó emlékét rizte meg Mignonnak. Els
csevegésük az irodában, a vidámság, mit ö

hozott otthonába, a bucsuzásnak csaknem

gyengéd felindulása, mindez oly édes vissza-

emlékezéssé vált, hogy életének fénypotját

juttatta eszébe. Egészen boldog volt tehát,

hogy újra feltalálta a fiatal nt.

A Eiva dei Schiavonin kikötve, karját

nyujtá neki
;
a n rá sem pillantva, támasz-

kodott kezére, és könnyedén a földre ugrott.

Sietni látszék szállodájába, a pillanat nem
volt tehát alkalmas a megszólításra. Csupán

annyit mondott neki Dániel olaszul.

— Holnap reggel is itt leszek, ha nagy-

ságodnak szüksége lenne szolgálatomra.

Másnap korán reggel már a kikötnél

volt, szemben a szállodával.

Mignon nem váratott magára és még
csak meglepettnek se látszék, midn a hosszú

szakállas gondolás megszólította öt.

— Itt vagyok, exczellencziád, hova me-

gyünk ?

— A hova neked tetszik.

— Levegyük a mennyezetet?

— Ugyan minek ?

— Hogy ön láthassa Velenczét, és Ve-

lencze lássa önt.

Mignon mosolygott és fejét felemelve,

mélyen a gondolás szeme közé nézett, azután

egyszerre összecsapva kezeit, felkiáltott

:

— Dániel, ön az Dániel! Ön gondolás

itt. Hát Renée?
— Kérem, esedezem, ne ejtse ki azt a

nevet én elttem soha. Soha, soha, — ismétl

méltóságteljesen többször egymásután.

- Igen
;
tudom, nekem is vannak bará-

taim Tramontban. Értesítettek önökrl.

— És mit mondtak önnek ?

— Hogy elváltak egymástól. Hogy miért,

arról hallgatnak, vagy nem sejtik okát. Ön
nem akarja nekem azt elmondani. Ne is

beszéljünk hát többet róla. Induljunk.

— De hát hová akar menni?

— Oda, a liol a tenger véget ér.

Dániel leemelte a mennyezetet és Saint-

George felé evezett.

— Azt tudtam, — kezdé újra Mignon,

— hogy ön elhagyta Tramontot, és hogy

Olaszországba jött. Reméltem is önt Paler-

móban láthatni. Ah, no lám, de hát csak

kedvtelésbl gondolázik ugy-e ?

— Csak szórakozásból. De beszéljünk

önrl. Mikor elváltunk, ön Szicziliába volt

visszatérend ?

— Igen, a báró hivott vissza, ö meghalt,

— És ön most szabad?

— Tökéletesen. És az ön szive örül

annak ?

— Férjhez menne ön egy gondoláshoz?

— Miféle templom az ott?

— A régi Szent-György templom.

— Menjünk s nézzük meg.

Mignon belépett a templomba, bemár-

totta ujját a szentelt víztartóba és keresztet

vetett, azután gyors pillantással áttekint az

épület nagy hajóját, végre, balra fordulva,

megállóit egy nagy fa-feszület eltt, mely fé-

lelmet keltett benne.

— Menjünk innen, — mondá.

Újra beült a gondolába.

— Ez a foglalkozás tehát mulattatja önt?

— Nagyon.

— Én felfogom azt. A nagy világ min-

dig ugyanaz, oly egyforma : bál, színház, hang-

verseny; semmi újat sem bírnak felfedezni.

Itt legalább mást is lát az ember. Ugyan

hány palota van a nagy csatornán?

— Legalább is százötven.

— Ez a világ legszebb utczája. Micsoda

e mellett Toledó vagy a boulevard ? Nem volt

ön Párisban még soha?

— Soha.

— En épen onnan jövök, ott töltöttem a

telet. Színház, bál, hangverseny, mint másutt.

És aztán ott már nem is tördnek a nkkel.

Csupán a nagyon vén férfiak, olyan 1815-ben

születettek, azok közt vannak, a kik érdeme-

sitnek bennünket arra, hogy beszéljenek ve-

lünk. De a fiatalok, hja! Ön tehát épen sem-

mit sem akar nekem Renéeröl mondani?

— Nem.

— A mint tetszik. Sokat utaztam. Egy

nyarat Bádenben, egy másikat Vicbyben töl-

töttem, hogy szórakozzam és gyógyulást ta-

láljak. Egy orvos, képzelje, azt mondta ne-

kem, hogy májbeteg vagyok. Pedig hát nem

a máj szenvedett, hanem a szív. Végre, ime

itt vagyok Velenczében.

— Már régóta?
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— Három napja. Nagyon unatkoztam,

mivel senkit sem ismerek itt. Végtére jó csil-

lagom önnel hozott össze. Én önt nagyon

szeretem ám, tudja-e azt, uram?

Dánielt meghatották ez szintén mon-

dott, egyszer szavak. Hiszen kétségtelenül

csak jó barátságról volt szó, de egy szép,

fiatal asszony jó barátsága mindig kedves a

szivnek. Kezét nyujtá Mignonnak, ki lehúzta

keztyiijét, hogy annál szívesebben viszonoz-

hassa. A kézszoritás szívélyes volt csak-

ugyan, csak hogy kissé talán hosszasabban

is tartott, mint a hogy azt a baráti érzelem

követelhette.

— Ön még soha sem látta Velenczét?

— kérdé Dániel. — Elfogad-e engemet ve-

zetül ?

— Meghiszem azt.

Dániel újra betért a nagy csatornára, s

nagyon lelkiismeretesen kezdte meg vezet-

nöki hivatását.

A reggel nyitva lev templomokon kezdé

és elvezette Mignont a «Saluta Frari»-hoz,

a Fraritól a Saint-Eoch-hoz és a saint-rochi

iskolához.

A fiatal n nagy figyelemmel hallgatá

magyarázatait és egészen önfeledten elme-

rülni látszék a mvészet gyönyörébe. Minél

többet látott, annál többet kivánt látni; leg-

inkább a hires, nagy képek, festmények ra-

gadták lelkesülésre. A déli harangszó halla-

tára azonban mégis igy szólt Dánielhez:

— Hátha reggelizni mennénk?

Dániel elvezette valami félrees vendég-

lbe, onnan azután a nyilvános kertekbe, hol

egy lombos fügefalugasban az üde szell kel-

lemes hatása alatt nyujtá Mignonnak a ten-

ger legizletesebb termékeit, a miket a fiatal

n kivánt; azokat az úgynevezett «pidoccho-

kat» (óriás csigák), osztrigát, rákot, halat,

pókot, (pénteki nap, a sovány lakomák napja

lévén) és mindezt szamoszi borral és égett

czukorral öntözték le.

A csemegénél Mignon újra kiejté Renée

nevét, de Dániel oly bánatosan kérte, hogy

soha többé el ne hozza t, hogy a fiatal n
szinte megbánta emlitését.

A vendégls végre elhozta a számlát

egy tányér belsejére Írva.

— Én fogok fizetni, — kiáltott vidáman

Mignon, megtekintve az összeget, mely nem
valami csekély volt.

— Ah, hogy is ne!

— Ön tehát gazdag?

— Gazdagabb, mint valaha, miután most

semmit sem csinálok.

Újra a gondolába ültek, Dániel a szép

mvészetek akadémiájába akarta vezetni

Mignont.

— Elég már az eíféle képekbl, —
mondá. — Hátha inkább önhöz mennénk?

— De hiszen ... én csak ntlen életet

folytatok.

— Annál inkább.

— És nem igen bárónéhoz ill laká-

som van.

— Majd meglátjuk.

Mignon nagy érdekldéssel kérdezskö-

dött Ducommun nagybácsi felöl, igen jókedv

lett, temérdek mesét mondott el férjérl, kit

már nem sajnált, továbbá a «capéráról», ki

még mindig vele utazott, a német férfiakról

és német nkrl, kiket az olaszok mindig

gúnyolnak, még akkor is, ha csodálni lát-

szanak ket.

Ily csevegések közt jutottak el végre a

palota elé, hol Dániel lakott; mint tudjuk,

monumentális, de nyomorúságos rom volt az

;

kikötöttek egy diadalív alatt, mely mögött

régi vasszekrények voltak felhalmozva.

Mignon kissé elfintoritá arczát.

— Ah, én figyelmeztettem önt, kedves

báróné, itt nem vagyunk a királyi palo-

tában.

A lépcsözet azonban márványból volt s

midn Dániel kitárta nagy szobájának ajta-

ját, melyben a beöml fényes nap sugara a

bútorokon, a kristály keret nagy tükrök

körül, valamint a nagy, díszes aranyozott

csillár üvegjén ragyogó szint játszott és el-

lepte szivárvány színeivel az ágyat és az

egész falat arany sznyeggel vonta be. Mig-

non tapsolt kezeivel, mint a hogy mindig

tenni szokott elragadtatása kitörésében és

mindenféle hangon ismétlé;

— Mily szép itt. Istenem, oh mily szép 1

* Azután kitüntette apró tehetségeit, mert

ö ügyes, tapintatos volt és jó Ízléssel birt;

biztos s tapasztalt gyors kézzel egymásután

megigazitá a függönyöket, rednyt, az asztali

sznyeget és az azon fekv könyveket a

hajlott kereteket és általában az össze-vissza

halmozott bútorokat, és mindenben csínt idé-

zett el.

Ezek után odaült az ágy mellé egy í l;i-
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csony székre, és összekiilcsolt karokkal, in-

gerkedö, tréfás nevetéssel monda Dánielnek:

— Meg van ön velem elégedve?

Dániel el volt ragadtatva, de kissé za-

varba is jött és nem talált feleletet. Hiába

töltött nyolcz évet Velenczében, ö azért igazi

tramonti maradt. Még maga sem tudta mit

gondoljon, nem értette e nt. Iréné (a ke-

resked leánya) nagyon alkalomszerüleg lé-

pett be, szokása szerint minden kopogtatás

nélkül. Mignont észrevéve, persze három lé-

pést hátrált, mert hát hiába, eddig nö még
sohase lépett be e szentélybe.

Mignon oly hangosan kaczagott, hogy

Iréné se tehetett egyebet.

— Ez az ön hölgye? (vostra signora)

kérdezte a lány szertartásos komolysággal.

— Igen, — válaszolt Mignon, — én az

ö hölgye vagyok.

Újra nevettek. Persze, hogy ebben semmi

komoly sem volt, de hát ki tudhatja a jövt,

oly hosszú az.

Iréné egy távsürgönyt hozott, alá kel-

lett Írni a vevényt. Dániel aláírta, és elol-

vasá a sürgönyt : «A nagybácsit szélhüdés

érte, siessen ide, Fanchette».

A papír kihullott Dániel kezébl, kény-

telen volt az asztalhoz támaszkodni. Mignon

leültette, és letörlé arczárói a könyeket.

— Ducommun nagybácsiról van szó ? —
kérdezte.

— Fájdalom, igen. Ezt elre kellett

volna látnom. Van éjjeli vonat? E pillanat-

ban indulok.

A málha Mignon segítségével gyorsan

becsomagoltatott. A fiatal n a pályaudvarba

kisérte Dánielt.

— Viszont fogjuk látni egymást ugy-e?

— kérdezé tle Dániel gyöngéd felindulással.

— Talán nem sokára.

XXV.
A nagybácsi halála.

Másnap este Dániel megérkezett Tra

montba
;

a pályaudvarból egyenesen nagy-

bátyjához sietett és azt még életben találta,

ha ugyan életnek lehetett azt az állapotot

nevezni.

Az ajk mozgott, a szív dobogott, de a

test félig meg volt már bénulva, a nyelv

elnémult, a tekintet kialudt, az arcz merev,

szóval, halottnak látszék.

Szerény faggyugyertya pislogott homá-

lyosan az asztalon, oly csekély világosságot

terjesztve, hogy az csak alig enyhité a szoba

komor sötétségét, sót lobogása inkább még
fájt a szemeknek. Az ágy eltt maga a jó

Fanchette virrasztott.

— Mióta van már ez állapotban ? —
kérdezé a belép Dániel.

— Tegnap délutántól; az irodában va-

lami számadást állított össze, egyszerre ösz-

szerogyott. A segédek felemelték és ide hoz-

ták fel
;
azóta még nem tért eszméletre. En

megtettem mindent, a mit tehettem; levet-

kztettem, felnyitottam az ablakot, s feltá-

masztottam fejét a kölcsön kért párnákra.

— És mit mondott az orvos?

— Kett is jött ide; egyik eret akart

vágni rajta, a másik nem engedte, e felett

összevesztek és itt hagyták a faképnél, azóta

egyet se láttam közülök.

— Maga tehát egészen egyedül maradt

nagybátyám mellett ?

— A segédek feljöttek kétszer-három-

szor, hogyléte után kérdezsködni. De hát

ön azt jól tudja, uram, hogy a férfiak sem-

mit sem érnek a betegápolásnál, csak rémi-

tik magukat és azt mondják, hogy ók a szen-

vedés látását ki nem állják. Kimentek pipázni.

— Végre, már most itt vagyok én. Fel-

válthatom magát, édes jó Fanchettem. Men-

jen, hozzon nekem ide egy orvost, azok kö-

zül egyet, kik a szegényeket gyógyítják.

Azután nincs meg már az én ágyam a háznál ?

— De igen is, uram, ott van a kis szo-

bában.

— Nos tehát, maga feküdjék le, én pe-

dig helyettesítem és virrasztani fogok.

— Ön oly jó, uram!

Fanchette kiment; Dániel megfogta

nagybátyja balkezét, ki a meleg érintésre

feléledni látszék, szemei hálás és gyengéd

kifejezéssel 'nyíltak fel.

— Megismersz engem ?

A beteg nem felelt, de keze, mely még

élt, gyengéden szoritá meg Dániel kezét.

Az éj rettenetes voP. A bénult beteg

egészen önkivületi állapotba esett, melybl

több Ízben magához tért ugyan, de csak

azért, hogy indulatoskodjék s az ingerültség

jeleit adja; a hörgés megkétszerezdött, és

ez állapotában balkezével állandóan a szoba

egy pontjára mutatott.

Reggel, épen a leghevesebb rohamok
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eg'yike alatt, a n3'itott ajtón eg}" nö lépett

be e szókkal

:

— Itt vagyok.

— Mignon

!

A fiatal vendég egyenesen Dnconimnn

nagybácsihoz lépett és fejét két keze közé

fogva, megcsókolá homlokát. Az öreg azon-

nal elhallgatott, ajkát fclnyitá, mintha szólani

akarna. Ekkor Mignon az ágy mellé ülve,

megfogta a beteg kezét, és szelid hangon

mondá neki

:

— Elfogad-e engeniet betegápolóul?

Az öreg háromszor is intet fejével egy-

másután; szemei csillogtak. E pillanatban

szinte azt lehetett volna hinni, hogy meg
van mentve.

Mignon egész halkan pár szót súgott

Fanchettenek, ki azonnal kiment; félórával

azután újra visszatért az öreg gazdasszony

egy hordárral, ki karosszéket hozott utána,

azon jó, párnás karosszékek egyikét, me
lyekben oly kényelmes nyughelyük van fekv
helyzetben a betegeknek.

— Mi az? — kérdé Dániel - mit

hoznak ?

— Egy kényelmes bútordarabot, melyet

csak az imént láttam meg eg}'^ szatócsnál.

Ducommun nagybácsi állapotának javu-

lása feltnen észrevehet volt, miután régi

gazdálkodási szenvedélye újra visszatért. «Ez
nagyon drága lehetett* gondolta bizonyosan,

mert nyugtalanul nézte a karosszéket, mi-

közben arcza egészen megnyúlt.

— Kellemetlen önnek ez a bútordarab?

— kérdé Mignon. — Nem szép, az igaz, de

kényelmes; most vettem a magam számára,

de kölcsön adom önnek.

A nagybácsi most egyszerre visszanyerte

a szép idk elégült mosolyát.

Azután a szoba egyik szögletében lev
kredenczre mutatott.

— Igenis, értem, ez a kredencz az, —
mondá izgatottan Mignon.

Ducommun egy eh szót hallatott, fel-

emelve kezét s úgy hadonászott karjával,

mintha legyeket akarna elkergetni.

Mignon felnyitá a kredenczet és a kar-

szék melletti asztalra hordá annak összes

tartalmát, a mit csak benne talált; gyertya

darabokat, madzagot, egy csorba kést, egy

vasból lév villát és egy üres üveget.

Mindez nem volt a kivánt tárgy. Min

den oda mutatott tárgy után fokozottabb

7(>5

türelmetlenséggel rázta fejét a szerencsétlen

betek, mig végre egészen dühössé lett. Mig-

nonnak hirtelen gondolata támadt. Azt kí-

vánja talán, hogy eltoljuk onnan azt a kre-

denczet ? — kérdé

A szegény ember reszketett, lihegett,

hánykolódott és érthetetlenül, de úgy kia-

bált, hogy szinte fájt hallani. Mignon azon-

ban annyira kedveskedett neki, úgy dédel-

gette, hogy nyugodtabb lett, azután egyszerre

tapsolva kiáltott fel

:

— Rejtekhel}^ van a falban!

A beteg arcza sugárzott, a jobb kéz is

megmozdult egy kicsit, mig a bal kéz a i)la-

fond felé nyúlt ki, mint valami diadalív.

Most már csupán arról volt tehát szó, hogy

a rejtekhelyét feltalálják; de a nagybácsi

még mindig különféle, temérdek, apró elövi-

gyázati rendszabályokat jelzett, és azokat

mind meg kellett érteni.

Végre vas-zár tnt el a falban, a ron-

gyos kárpit mögött. Sok kereséssel a kulcs

is megkerült s a zár megnyílott. A pántok-

kal befoglalt rejtekhelyen ötven rakás egyen-

kint ötven Lajos-arany hevert.

Ez csak egy részét képezte az öreg ur

vagyonának. Értékpapírjait Tramont öt els

bankárjánál letéteményezte
;
volt neki azon-

kívül pénze még Párisban és Londonban is.

Jegyzéke pedig meg volt az irodában, a pénz-

tár ketts belsejében, hol az utolsó folyó

számlák is elrejtve valának.

A haldokló visszaadva látszék lenni az

életnek; maga rakta össze a 2500 dupla

Lajos-aranyat, a szám teljes volt, e tekin-

tetben legalább h maradt az emlékezet és

helyt állott most is. Ducommun nagybácsi

ekkor csaknem megszépült, átszellemült
;
a

gyertya világa és az arany visszfénye mint-

egy dicskörrel világították be.

Ujjával mutatott a kincsre, mely hosz-

szas szorgalmának s hosszas nélkülözésének

gyümölcse vala; azután intett Dánielnek és

Mignonnak, kik mellette állottak, hogy ha-

joljanak hozzá le egészen a szájáig, minek

megtörténte után mind a kettnek homlokát

egyszerre megcsókolá. De a felindulás és szel-

lemi tuleröltetés kimeriték véglegesen testi

erejét.

A csók után felsóhajtott, és a test élet-

telenül hátrahanyátltt; Ducommun nagybácsi

meghalt.
íFoIyt köv'.)
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A SÖTÉT PONT.
(Dráma ö felvonásban, irta Csiky Gergely. Eladatott

a nemzeti szinházban 1885. november 20 án).

Épen ez év tavaszán múlt tiz éve an-

nak, hogy Csiky Gergely neve elször hang-

zott az irodalom és az olvasóközönség ajkán.

Az akadémia Teleki- pályázatán, Jóslat czimü

vigjátékával, mint viszonylag legjobb mvel
a többi közt, az ismeretes szégyen paragrafus

alkalmazása mellett, elnyerte a lüO aranyat

és ráadásul a 25 mogyorófa-pálczát. A sze-

rencse azonban kegyesebb volt Csiky hez, mint

az akadémia. Szigligeti Ede, ki ellen épen

akkor folytak a leghevesebb harczok az

ifjabb Írók részérl, a támadások által vérig

keserítve, keresve-kereste az alkalmat, hogy

a gyanút, mintha minden tehetséges dráma-

írót üldözne és irigy szemmel nézne, meg-

czáfolhassa. Ezenfelül az akadémia bírálóival

is volt egy kis leszámolni valója, és igy a

Jóslat, a nélkül, hogy a drámabiráló bizott-

sággal közöltetett volna, a nemzeti színpadon

csakhamar eladásra került. A közönség za-

jos tetszéssel fogadta, s Csiky Gergely, kinek

mint papnak, nem volt szabad a színpadra

kilépnie, egy második emeleti páholyból kö-

szönte meg a közönség kitüntetését. Azóta

alig múlt el tiz év s Csiky Gergely dráma-

írói tevékenysége mily fontos és érdekes fá-

zisokon ment át ! — Egy ideig habozva ke-

reste az utat, melyen czélja felé haladjon.

Az akadémiából nyervén az els keresztsé-

get, még több éven át az akadémiának dol-

gozott. Megírta Jánust, s azzal is elnyerte a

Teleki-dijat: de a közönség tetszését nem

úgy mint elször. Uj kísérletet tett az El-

lenállhatatlannal
;

és ugyanazt tapasztalta.

Elnyerte a Karátsonyi-pályázat 400 aranyát

:

de a közönség hidegen fogadta. Éreznie kel-

lett, hogy az akadémiának tetszeni nem elég.

St talán a mi az akadémiának tetszik, az

már épen annál fogva ellenszenves a közön-

ség eltt. S éreznie kellett azt is, hogy en-

nek nem a közönség, hanem az akadémia

elfogultsága az oka. Tehát ha pedáns, szoba-

tudós drámaíróvá nem akart lenni, a ki végre

is megmohosodik az elavult szabályok tisz-

teletének etikettje között, ha. igazi drámairó

akart lenni, a ki hatni tud korára és bele

tud markolni a kornak eszméibe és érzüle-

tébe, — akkor okvetetlenül le kell térnie

az eddigi útról. És le is tért. S egyszerre

dobott le minden nygöt, a mi tehetségének

kifejldését gátolhatta volna. A tanitórend-

nek rideg figyelmétl és az akadémiának még
ridegebb szabályaitól egyszerre vett búcsút s

igy termettek a Proletárok, melyeknek els

eladása valódi forradalmi esemény volt. A
színészek a legcsufosabb bukástól féltek, a

lapok referensei elre megírták a temetési

szónoklatot : s este a néztéren olyan frene-

tikus lelkesedés zúgott, a mint sem azeltt,

sem azóta a nemzeti színház még nem hal-

lott, nem látott. Csiky Gergely egyszerre a

dráma szuverénje lett. üj törvényeket ho-

zott és a közönség szentesítette azokat. A
magyar társadalmi dráma megalapítóját ün-

nepelték Csikyben és várták tle, hogy a

társadalom eszméinek, mozgató érzéseinek

tükre, küzdelmeinek vezére, kinövéseinek,

ferdeségeinek ostora legyen.

Csiky Gergelynek újabb drámái között

egy sincs, melyben oly tisztán volna felál-

lítva a lélektani probléma, mint ebben, és

melyben minden tényez oly öntudatosan, oly

tervszeren volna a czélhoz illesztve, és oly

arányosan felhasználva, mint ebben. «A sötét

pont» mind a kompoziczió egysége, mind ke-

rekdedsége s tartalmassága tekintetében ha-

tározott emelkedés. S ezt az elismerést még

akkor sem tagadhatnék meg e darabtól, ha

a lélektani probléma megoldását vita tár-

gyává kellene tennünk. A darab meséje a

körül forog, hogy Lídiát, egy nagyon szép,

de szegény leányt, nagybátyja, Albi Vincze

bankár, a ki két irodát tart, egyiket a tisz-

tes világ, a másikat a piszkos üzletek szá-

mára, csak azért veszi magához, csak azért

árasztja el fénynyel s minden kényelemmel,

hogy Lídia, szépségével s kaczérságával há-

lóba kerítse mind ama férfiakat, a kikre a

bankárnak szüksége van. Lídia, mig szive

érzéketlen, meg is teszi a bankárnak e szol-

gálatokat. Láng Endrét, a bankár titkárját

elbolonditja, hogy az igy minden gazságban

készséges és megbízható eszközzé válik. El-

bolonditja továbbá Kézdy Andor rnagyot, a

ki fontos vártervek titkát bírja, mely titkot

Albi Vincze egy idegen államnak akarja el-

adni. Lídia a ‘szerelmes rnagytól kicsalja a

titkot, s a bankár üzletet csinál vele. De az

árulás kisül, és az rnagy fbe lövi magát.

Az kiöml vére észre téríti Lídiát, a ki

másrészrl ugyanakkor lett elször s igazán

szerelmes egy ifjúba, a kit Balkányi Béla
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néven ismer. A lelki vád és a szerelem meg-

rohanják Lidia szivét, és ellenállhatatlanul

ragadják a megbánás által a javulás felé. A
probléma, melyet Csiky Gergely felállít, az

;

hogy az olyan leány, min Lidia, a ki ke-

vésbé a saját rosszaságából, mint más ember

eszköze gyanánt, ily szerencsétlenséget oko-

zott s egy embert öngyilkosságba kergetett,

lehet e boldog? Van-e joga a javuláshoz,

van-e joga a bocsánathoz, van-e joga a bol-

dogsághoz? Csiky e kérdésre nemmel felel.

Vagyis úgy, hogy még akkor is, ha Lidia

megbánása a legöszintébb, ha javulása a leg-

igazibb, ha szenvedései, melyekkel önmagát

bünteti, a legfájóbbak : neki mégis halnia

kell. S szerintünk épen ez az, a mi Csiky

felfogásában vitát hiv ki, és tulszigorunak,

sót kegyetlennek látszik. Mert a jó és rossz

közti egyensúly az erkölcsi világban nem úgy
áll, mint a banküzletek mérlegében a pasz-

szivák és aktívák egyensúlya. Szodomának,

angyala által azt izentette az Ur, hogy csak

öt jó embeit mutasson ki annyi sok ezer go-

nosz közt, és megkegyelmez a városnak. Es

abban is, hogy Lidia, habár szívtelen kaczér-

sága bn volt, mégis abban nem a saját szi-

vét elégíti ki, hanem nagybátyjának eszkö-

zéül szolgált, s még a kaczérság mvészetét

is úgyszólván 4le tanulta, szintén nagyon

fontos enyhít körülmény rejlik Lidia javára.

Eikhard, Makbeth bérgyilkosok által gyil-

koltatnak: ámde a mi erkölcsi érzésünk tö-

rödik-e a bérgyilkosokkal? Keressük-e, ku-

tatjuk-e, hogy vájjon «az eszközök » meg-

kapták-e büntetésüket? ... Dehogy keressük!

Mi csak azzal tördünk, hogy Kikhardot és

Makbethet büntetve lássuk.

De Csiky más komplikáczióval is össze-

köti problémáját. Mert Balkányi Béla, a kit

Lidia szeret, senki más, mint az öngyilkos

Kézdy Andor testvérje. Béla azért nem hasz-

nálja a Kézdy nevet, mert azt az árulás

gjanuja bemocskolta. S most az a kérdés

merül föl, hogy lehet-e Lidia felesége oly

férfinak, kinek testvérjét ö kergette halálba ?

— így állítja föl a kérdést Csiky
;
ellenben

a kérdés a valóságban itt is másképen áll.

Mert Kézdy Andornak az rnagynak, nagyon

is kötelessége volt tudni, hogy mi a követ-

kezménye annak, ha a rábízott titkot elárulja

:

Lídiának ellenben, mint leánynak, ezt tudnia

nem volt kötelessége. 0 a maga kaczérságá-

val egy férfiú gyöngeségére játszott : s a já-

tékot megnyerte. Kézdy Andor pedig tényleg

áruló lett, s ezért méltán lakolt. A n ka-

czérsága már sok férfit romlásba s halálba

kergetett : de azért a kaczérság csak akkor

képezhet tragikai bnt, ha a szívnek igazi

elvetemültségét jelenti az. Ha Kézdy Andor

nem maga adta volna a titkot Lídiának, ha-

nem Lidia ellopta volna azt Kézdy Andor

tudta nélkül, s igy használta volna föl azt

a bankár, s ha Kézdy Andor agyonltte

volna magát, nem akarván Lídiát meggya-

lázni : akkor lenne a Csiky által felállított

kérdés helyes és igaz. S akkor Lidia, bár-

mily igaz szerelmet és megbánást érezne is,

nem lehetne felesége az öngyilkos rnagy

testvérjének.

És Csiky maga is, mintegy önmaga el-

len dolgozik, midn Lidia körül a viszonyo-

kat akként fonja, hogy mindazon újabb hi-

báknak, melyeket Lidia elkövet, nem Lidia

az oka. — Lidia elszökik nagybátyjától,

kihez többé visszatérni nem akar. Elitéli

önmagát arra, hogy bár tisztán és nemesen

szeret, tisztességes férfi neje nem lehet. Meg-

bánása nem boldogságot, hanem szenvedést

keres
;
javulási vágya teljes szakadást múlt-

jától. De hibáinak, jobban mondva múltja

szerencsétlenségének nemezise üldözbe ve-

szi, és a nélkül, hogy maga hozzájárulna,

folytonosan uj meg uj dilemmába sodorja,

Kézdyék azért mennek Makári ügyvédhez,

hogy Kézdy Andor árulóit kikutassák
;

s itt

találkozik össze Béla Lídiával, itt vall neki

szerelmet, itt kéri nül, s Lidia itt tudja

meg, hogy Béla az Andor testvérje. Kije-

lenti, hogy nem lehet neje, — s elmenekül

tle. S természetes, hogy miután el van ha-

tározva, nem keresni a boldogságot a szere-

lemben, titkát, melyet szégyel, mely miatt

önmagától irtózik, be nem vallja. De Béla

üldözi Lídiát, s midn feltalálja, kijelenti,

hogy megöli magát, ha Lidia nül nem megy

hozzá
;

mire Lidia (éppen mert azt hiszi,

hogy Kézdy Andort is ö ölte meg), nem tud

nemet mondani. De midn szerelmének s

ijedtségének extázisában igent mond, rögtön

tisztába jön azzal is, hogy mieltt a Béla

neje lenne, Bélának mindent meg kell valla-

nia. Meg is tenné, ha Albi Vincze arról nem
gyzné meg Lídiát, hogy Bélát éppen ezáltal

ölné meg. Mindezekben Csiky lélektanilag

nagyon jól és szépen rajzolja egy nnek
gyöngeségeit, melyek mind nagyobb kompli-
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kácziókat s mind nagyobb szenvedéseket

okoznak
;
de e gyöngeségékbl nem követ-

kezik a tragikai megoldás szükségszersége.

Mert Lidia még gyöngeségeiben is folyton

nemesebbé válik. Hibái nem egyebek önfel-

áldozásuál. Mert a Lidia lelki állapota sze-

rint neki sokkal könnyebb lenne mindent

megvallani Bélának, mintsem továbbra is tit-

kolódzói eltte. S mikor a hallgatás, ilyen

körülmények közt, s nem pedig önz czélok-

ból történik: akkor az tisztitó tz igen, de

nem tragikai bn. És végül, nem látszik

helyesnek Lidia halála azért sem, mert nem
a Kézdy Andornál kezdd nemezisnek logi-

kája adja Lidia kezébe a trt, hanem Láng

Endre erszakoskodása és fenyegetése. Azt

azonban mi is elismerjük, hogy Lidiának meg-

tisztulása teljes legyen, el kell mennie egé-

szem az öngyilkossági kisérletig
;

de hogy

ennek a kisérletnek okvetlenül halállal kell-

jen végzdnie, erre nem tudunk igennel

felelni.

Ámde, annak daczára, hogy a megoldás

hézagot hagy, és ki nem elégit, mégis az

érdek, mely e problémát kiséri, kezdettl

fogva feszült, s az utolsó perczig nem lan-

kad. S ebben Csiky leleményességének, s

mesteri korabináczióinak van férdeme. A
darabban, habár a hsn passziv alak, s to-

latik az események által, a helyett, hogy

azokat ö vezetné, egymást érik a hatásos

jelenetek. Csak azt sajnáljuk, hogy midn a

darab egészben véve ily mgondot árul el,

mért hogy Csiky az oly apró pongyolaságo-

kat ki nem kerüli, mint milyen az is, midn
Kézdyné azzal indokolja távozását az ügy-

véddel, hogy « holnap haza kell utaznom

Balkányba, addig magam akarok elintézni

mindent
;
máskép nem tudnék nyugodtan el-

utazni*. Ez a « nyugodtan elutazni* — Kéz-

dyné szájából, oly érzések közt, mint az

övé : valóban érthetetlen, s csak is az irói

elsietés által magyarázható meg.

Kell-e mondanunk, hogy a mellékalakok

közt is ..ét oly jóizü s talpraesett genre-ala-

kokkal találkozunk, minket csakis Csiky

Gergely tud rajzolni drámáiban. Ilyenek

Fáma, a szelíden mérgeld, s mindig hiva-

talos stílusban beszél együgyü jó ember.

Ilyen Prókay a titkos rendri hajlamokkal

biró, s mindig a titkokat fürkész biztosí-

tási ügynök. Ilyen Makáriné, a kiváncsi me-

nyecske, a ki mindig titkot akar megtudni.

hogy aztán titokban tartsa azt (amire kép-

telen). Ilyen a Hrabóczi pár, a két «jó fa-

lusi*. A vig és komoly elem összeillesztésé-

nek ekonómiája is kitünen van alkalmazva

e darabban, melynek egész menete ertelje-

sen lüktet, s frappáns fordulatokban bvel-

kedik. Bizonyítva, hogy Csiky Gergely ere-

jéhez és tehetségéhez, magasb drámai fel-

adatok valók, s hogy ezen az utón haladva

tovább, igen jeles alkotásokkal gazdagíthatja

a di'ámairodalrnat.

Az eladásról egészben véve csak elis-

meréssel szólhatunk.

IQ. Ábrányi Kornél.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
«A budapesti társaság*. Ily czimen vastag kötet

jelent meg a «Pallas»-társulat kiadásában. Elszó

gyanánt két nyílt levél olvasható Mme Adamhoz és

Gubernatishoz, melyekben könyveiknek egyoldalú

iníormáczión alapuló tévedései vannak érintve. A
könyv aztán sorra széttekint az udvar, a kormány

és országgylés, az akadémia, a high-life, gentry és

felsbb honorácziorok, a pénzvilág, irók és mvészek,

a nk, az ifjúság körében : 562 lapon kaleidoszkop-

szerü változásban mutatva be a szereplket és a tár-

saság képét. Ára 3 írt.

A Kisfaludy-társaság nov. havi fölolvasó ülésén

szorongásig megtelt az akadémia ülésterme. Az els
fölolvasó : Vadnai Károly, Czuczor Gergely rablánczá-

nak a történetét mondta el. A «Riadó» költje a for-

radalom után fogságba került s az ott viselt rab-

lánczot kiszabaduláskor magával hozta. Az érdekes

ereklye Toldy Ferenczné birtokába jutott, a ki most
azt a Kisfaludy-társaságnak ajándékozta. A fölolvasó

ülés másik érdekes tárgya Szigeti József «Tíizbl»

czimü egy fölvonásos vigjátéka volt. Ezt még Szász

Béla költeményei elzték meg s ezzel ki volt merítve

a programm.

Elfizetési felhívások. Elfizetési felhívást hirdet

Seress Imre «Hári János Odysseája* czimü travesztált

époszra, mely nem régen megjelent Iliászának folyta-

tása és befejezése lesz. — 8—9 ívnyi tartalommal

1886. januárban fog megjelenni. Elfizetési ára l frt,

mely szerzhöz, (Budapest, Magdolna- utcza 30.) kül-

dend. — Rákosi Viktor jeles hírlapíró egy kötet

elbeszélésre, apróságra stb. hirdet elfizetést 1 htjá-

val
;

a megrendelések a szerz nevére (Budapest,

kalap-utcza 16. sz.) iníézendök.

«Zenelap» czimü uj vállalat indult meg, mint

közlöny a zenemvészet összes ágai körébl. Két egy-

letnek, az «Országos magyar dalár-egyesület* és a

«Zenetanárok országos egyesületé»-nek lesz hivatalos

közlönye. Megjelen 1886. január hó l-étl kezdve

havonkint háromszor vagyis : minden hó l-én, lO én

és 20 án egy ivén (8 oldal) s idnkint zenemmellék-
let kkel. Elfizetési ár : egész évre 6 frt, félévre 3

frt. Felels szerkeszt és laptulajdonos Ságh József,

s az elfizetések hozzá (Budapest, bodzafa utcza 21.

sz.) küldendk.

Szerkeszt ; Ábrányi Emil. — Kiadó : Algrner Eajos.

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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TOLNAI LAJOS.*

Tolnai Lajos barátai folyvást szaporod-

tak az irodalomban. De nemcsak barátai van-

nak már, a kik meleg szívvel, igaz becs-

léssel ragaszkodnak hozzá. Vannak már esz-

thetikai Ítél bírák, a kik határozottan állást

foglalnak mellette és kimerik mondani — a

mit mások is éreznek, de csak titokban, ne-

hogy valamelyik pártvezér neheztelését ma-

gukra vonják — hogy Tolnai a magyar re-

gényirodalom egyik legels dísze, oly nagy

tehetség iró, a ki legméltóbb arra, hogy

Jókai mellett emlegessék, bárha Jókaival egé-

szen ellentétes álláspontot foglal el.

Tolnai regényeibl a fantasztikus elem

teljesen hiányzik. Szemei tisztán látnak és

az életet tükrözik, a maga egyszer, de meg-

kapó igazságában, igaz szépségében és igaz

rosszaságában, ers vonásokkal ugyan, de

túlzás nélkül, ékités nélkül, vígat, szomorút

a humor fensöbb hangulatában olvasztva har-

monikus egészszé. Eealista, a szó legjobb ér-

telmében.

Ha Tolnai nem lenne izröl-izre eredeti

iró, a ki csak a maga lelkét, a maga ész-

járását, a maga világnézetét fejti ki regé-
|

nyeiben, azt mondhatnók, hogy az angolokhoz

járt iskolába, azokhoz a mélyen érz, mélyen

gondolkozó, okos, mvelt, tapasztalt angol

Írókhoz, kik saját társadalmukat, saját em-

bereiket az örök igaznak oly megragadó szí-

neivel tudták festeni. Egy Dickenshez, egy

Thackereyhez. És csakugyan van valami Tol-

naiban, a mi e két halhatatlan jellemfestö

felfogásához, eladásához, világnézetéhez ha-

sonlít. Van benne — mint azokban — va-

lami bánatos hang, mely minden regényén

végigvonul és szomorkodni látszik a becsü-

letesek kudarczán, az erényesek nélkülözé-

sein, a hamisak gyzelmei fölött, az érdem

félreismerése és a tolakodás sikere miatt, a

*A Polgármester ur. Regény két kötetben. Irta

Tolnai Lajos. — 1885. A Révai testvérek kiadása.

mit e tökéletlen világon annyiszor kell ta-

pasztalnunk. De Tolnainál ez a szomorúság

sokszor szenvedélyes indignáczióba csap és

ilyenkor, mintha egy hatalmas prédikátort

hallanánk, a ki kathedrán áll és a tömeget

megrázza kifakadásainak megdöbbent ere-

jével. A humor szelíd enyelgése és megható

mélázása, melyre Tolnai regényeiben annyi-

szor akadunk, nem állandó hangneme
;

sok-

szor nagyon is meggyül benne a keserség,

a mit földi igaztalanságok, emberi alávaló-

ságok láttán érez és ilyenkor haiagja kitör

és a szatyra ostorával sújt maga körül, és

szinte szeretné eltaposni a kétszín cselszö-

vket, a ggös eröszakoskodókat, a mosolygó

csúszás-mászás férgeit, mindazokat, kiktl a

jók, nemesek, ártatlanok, tiszták szenvedni,

trni kénytelenek.

De Tolnai nem embergyülölö. Senkinek

sincs gyöngédebb, jobb szive, mint neki. Az
igazán nemest senkisem méltányolja jobban.

Csak a rosszat gylöli, az aljast veti meg.

Erkölcsi nihilizmusnak nyoma sincs nála, sem

annak a bsz passziónak, hogy az életnek

csak a mer csúf, mer piszkos oldalait mu-

tassa föl és ocsmányságot ocsmányságra hal-

mozzon a styl jobb ügyre érdemes virtuozi-

tásával. Megmutatja ö is, hogy az élet igaz-

ságtalan, kegyetlen, hogy a sors néha úgy
háuy-vet bennünket, mintha kedve telnék

abban, hogy fölemeljen ott, a hol legkevésbé

érdemeljük és megalázzon ott, a hol boldo-

gulnunk, emelkednünk kellene,— megmutatja,

hogy van valami iszonyú közöny a minden-

ségben, mely jót-rosszat egyformán elbuktat,

megsemmisít itt e földön, mintha hiányoznék

az a mindentlátó szem, melyrl a vallás tanai

beszélnek; valami súlyos esetlegesség, mely

a napfényben dongó bogárral egy színvonalra

degradál bennünket s több jogot, több érté-

ket nem ad nekünk, mint az ázalagnak, mely

naponkint millió számra támad és semmisül;

— megmutatja mindezt, igaz, de ellenhatás

gyanánt ott ragyogtatja elttünk a jellem
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hajthatatlanságát, a nemes lelkek örök )iia-

gasba törését és az igazak íöuséges marty-

rinmát, mely megedzi bennünk a bitet s föl-

emeli bennünk az emberi öntudatot, hogy

mindig az igazság utján haladjunk, ha mind-

járt vértanuságra vezet is, mert ezen az utón

haladni kötelességünk, hivatásunk

!

Tolnainál a jó ember elbukik, de a jó

maga nem. Ha regényeit olvassuk, nem érez-

zük azt a koi>ár kietlenséget, mely a natu-

ralizmus mködését jellemzi, hol az emberbl
semmi sem marad, csak a féktelen hús, mely

kéjre liheg vagy rombolni tör, paráználkodik

vagy gyilkol, aszerint, a mint ösztönei vagy

bordélyházba, vagy templomba, vagy csa])-

székbe kergetik. Tolnai i-egényében a jó fizi-

kai elbukása a jó erkölcsi fölemelkedésével

áll kapcsolatban. Érezteti velünk, hogy az

aljasok gyzelme aljas gyzelem és a kiját-

szott, meggyötört, elbuktatott becsületesség

bukva is megrzi nemes, vonzó szépségét,

melyre csak a becsület tisztasága tarthat

számot.

Tolnainak sok ellenséget szerzett az az

állítás, hogy regényeiben személyes gylöletét

önti ki azok ellen, kik valaha megsértették,

kikkel nem áll jó lábon. Ez mindenesetre

magyarázatra szonil, st mentségre, a meny-

nyiben az ily eljárás — ha csakugyan meg-

állapitható — menthet.

Tolnai — azt mondják — irodalmunk i

bizonyos f alakjait elszeretettel vonszolja

el, hogy kicsufolja és megbélyegezze ket.
.

Csaknem mindenütt találkozhatunk ezekkel '

az eltorzított alakokkal, kikben a szerz sze-
|

mélyes g3ülöletének áldozatait szemlélhetjük.

Az «.Osslop hárór>-\ym, a «Dániel pap lesz^-

ben, de leginkább a i Polgármester «r»-ban,

a hol valósággal nyüzsögnek elttünk.

A gylölködés Tolnai i'észéröl abból

eredne, hogy ezek az irodalmi fhatalmassá-

gok tehetségét nem akarták kell mértékben

elismerni és nem akarták fölemelni arra a

polczra, a hol k állanak, st nem akartak

vele osztozkodni a «lconczhan-»

,

melyre nézve

bizonyos monopóliumot gyakorolnak. így be-

szélik. S voltak és vannak bírálók, a kik ezt

leplezgetve, de nyíltan is meg-megirták, írják.

Veszedelmes dolognak tartjuk, ha a bí-

ráló kutatni kezdi, hogy az iró Micet rajzolt

le regényeiben ? Joga tulajdonképen csak

arra van, hogy megítélje és megbírálja: mit

rajzolt? Jól rajzolt-e vagy rosszul? Ha a re-

gényben rajzolt alak a maga jellemének ke-

retében és kouzequencziáiban igaznak tnik
föl és mulattat bennünket úgy a mint meg
vau Írva, medd és fölösleges, st indiskrét

dolog keresgélni a regényen kívül álló él
embert, a ki ehhez a sikerült alakhoz eset-

leg mintául állott a regényírónak. A regény-

író minták nélkül végre is ép úgy nem dol-

gozhatik, mint a szobrász. Mennél több és

változatosabb mintát ismer a regényíró, annál

életteljesebb lesz regénye. A ki mvészetét

komolyan veszi és hatni akar, igy cselek-

szik. Már most hogy gylölt vagy szeretett

mintákat rajzolt-e, ránk nézve teljesen mind-

egy, ha az alak, mint ilyen, ép és életrevaló.

Fontra nem lehet vetni — és ha lehetne,

még akkor sem szabadna — hogy mennyi

gylöletet vagy mennyi szimpathiát vegyí-

tett az iró azokba a színekbe, mel3^ekkel re-

gényei alakjait megrajzolta. És ha igaz, hogy

Tolnai Lajos él Írókat rajzolt mveiben,
eri'e ép úgy joga volt, mint volt a nagy

Moliérenek Vadiushan és Trissotinhen (« Tu-

dós nk») a maga korának két jól ismert

költjét a karrikatura levébe mártva meg-

örökíteni. Notabene : Moliére ellenségeske-

désben állott a Vadius és Trissotin-féle ala-

kok eredetijeivel, tehát személyes gylöletét

öntötte ki rajtuk, vagyis ugyanazt csele-

kedte, a mivel Tolnait vádolják.

És abból a szempontból véve a dolgo-

kat, a mibl venni kell : Tolnai eljárása ki-

fogás alá nem esketik. Legfeljebb azoknál,

kik gyanús buzgóságukban denuncziáluak és

lármát ütnek, hogy Tolnait egyfell gylö-

letes színben tüntessék föl a közönség eltt,

másfell még mélyebbé tegyék a szakadást

közte és azok közt, kik Tolnai tehetségének

kisebbítésével és érdemeinek elhanyagolásá-

val vannak vádolva, hogy még inkább ellene

forduljanak és még inkább elkeserítsék az

Írót, ki amúgy is súlyosan érzi izoláltságá-

nak következményeit.

Nem lehet tagadni, hogy Tolnai legújabb

regényében : a Polgármester urhan, bizonyos

sötét elkeseredettség nyilatkozik a környezet

rajzában, mely Tarczalit körülveszi és foko-

zatosan elbuktatja. E rajzban, megengedjük,

nemcsak tapasztalás rejlik; ellenszenv és ha-

rag is van benne. De ezt a haragot, ezt az

ellenszenvet megtaláljuk Dickensnél és meg-

találjuk a legels angol, orosz, franczia re-

gényíróknál, kik bizonyos táisadalmi sz-
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tályt festve, e társadalmi osztály iránt ér-

zett gylöletüket, felháborodásukat egyes

alakok rajzában leplezetlenül kifejezik. Meg-

engedjük, hogy a Várhegyre kiránduló iro-

dalmi kompánia egyes alakjai karrikaturák

és hogy a Gara és Cilley-féle alakok nem

szóról-szóra, izrl-izre azok, kik a hatalmat

a fvárosi irodalmi czentrumokban kezükben

tartják
;
de a ki valaha részt vett irodalmi

és mvészeti kirándulásokban, a ki valaha

látott bámuló tömeget, pillanatnyi szalma-

tüzével, grotesk komolyságával és zagyva

ünnepléseivel, melyekbl hiányzik az értelem,

— a ki tudja, hogy legjelesebbjeink életében

és mködésében is mennyi apró és kigunyol-

ható gyöngeség kerül idnként felszinre, azok

a várhegyi tableaukat és a Budapestnek bi-

zonyos irodalmi szalonjaiban játszó jelenete-

ket nemcsak igazaknak, de remekül sikeri-

teknek is fogják találni.

Tarczali Tamás, a regény hse, egy csomó

irigy, kisszer, rosszlelkü, ravasz és ambi-

cziózus köznapi ember közé van állitva. Vár-

hegyen polgármester. Kitn ember, értelmes,

szelíd, jószivü, de lulságig komolyan veszi

az elvek igazságát. Nem hajlik barátságos

kiegyezésekre, praktikus megalkuvásokra, nem

tud hompromisszumókat csinálni. És e nagy

jellembeli fogyatkozása miatt megbukik. Ma
miniszterelnökségek, st államok is csak

kompromisszumok utján jönnek létre. Ezt

Tarczalinak belátni, felfogni nincs elég helyes

érzéke és ennek folytán a viszonyok meg-

örlik, összetörik, mig végre ugyanazon a

helyen, a hol egykor polgármester volt, kó-

bor vidéki szinészek társaságában Lear ki-

rályban lép fel, Edgár szerepében és annál

a helynél, mikor Edgár rongyaiban megje-

lenve Így szól;

((Szándékom a legaljasabb s szegényebb

Alakba búni, melyben valaha

Embert az ínség és megvettetés

Barmok közé alázott. Arczomat

Bepiszkolám, egy durva ágyterit

Ágyékomon — — — — —
így szállók szembe széllel és az ég

Minden dühével; nyíltan, csupaszon

Szegény Tamás 1 Ez mégis valami.

Edgár most semmi
!

(El.)

megtébolyodik. Edgár most semmi!

A Shakespeareböl vett finálé shakespearei

ervel van megírva. Hatalmasabb bevégzést

alig ismerünk, sem meginditóbb végét egy

boldogtalan pályának, sem megdöbbenten
igaz rajzát egy csomó rósz embernek, kik-

rl a szerz e mesteri sorokat Írja — ; « Kü-

lönben teljes élvezettel gondoltak arra, hogy

a kegyes, büszke, fenlátó, még föispánságra

is néz és minden elöljárójával összevesz

volt polgármester hova is sülyedett ! Csak

rágondolni is szégyen és gyönyör !» Szegény

Tamás, Tarczali Tamás : leányánál a keres-

kednénél éldegél. Ritkán szól egyet-egyet

s ha hosszú hallgatása után, valami régi

képet kergetve föl-fölkiált, mély nyögéssel

tördeli: « Edgár most semmi! semmi!*

Kegyetlen szatírával irt hatalmas jelenet

a megtébolyodás jelenete. Idézzük egész ter-

jedelmében, mint a regény fénypontját, mely

Tolnai erejét a legjellemzbb világításban

tünteti föl.

<A nép tapsol, tombol, ordít, dörömböl:

Tarczali ! Tamás
;
lássuk

;
ki vele ! a polgár-

mester ! Éljen; halljuk. Tarr-czaMiii . . .

— Barátom, - fogják körül Tarczali

Tamást a pihen szinészek — nagyszeren

festettél. Soha pompásabb : szegény Tamást.

— Edgár most semmi — mormogja le-

ütött fejjel, sötét, zavaros szemekkel Tarczali

Tamás, — Edgár most semmi . . .

— Atyám az istenért, — szökik hozzá

Aladár, jelenése van. S vonszolja magával.

— Edgár most semmi, — szaggatja le-

pedjét, rongyait Tarczali Tamás. Jön dü-

hösen Bakalovics Lear.

— Hát ez micsoda ? — ragadja vállon

a tántorgó Edgárt. — Verd ki barátom azt

a kis sert a fejedbl. Jó szinész, menti ré-

szegebb: ayinál zseniálisabb. Menjünk, men-

jünk . . .

— Edgár most semmi . . .

Odament az igazgatóné; a zajra sírva

odafutottak a Tarczali leányok
;
majd a pénz-

tárból a szegény Tarczaliné is odatörte ma-

gát és ráborult férjére.

— Tamás, édes Tamásom, én vagydk,

mi vagyunk ! Nézd : Eliz, Béla . . .

— Edgár most semmi .... mormogá
szakadozottan, tompábban a szerencsétlen em-

ber egyetlen pontra szögezve tekintetét. Fel-

ugráltak helyeikrl a régi barátok, a kis

h Bokros
;
az emberré lett Mihálfi Domokos,

a mostani polgármester; a Bethlehem had;

Czilley Béla sárga fogaival — és körülvették

Tarczalit.

— Edgár, nos, — röhögtek elbb, majd
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látva, lio^y nincs kit dflni, simogatni kezd-

ték ; Tamás, ismersz-e ? mi vagyunk .. .ba-

rátaid !

— Edgár most —
— Az, az, semmi !

— fordította el fejét

a szomorú látványtól néhány melegebb szív,

a régi barátok közül !»

Tolnai megfigyel, részletez tehetsége

talán sebolsem mködött több bravourral,

mint a Polgármester urban. E regényben —
keveset mondunk — legalább is 30—40 alak

lép elénk, s valamennyit több-kevesebb vo-

nással, de egyformán találóan jellemzi. Tolnai

a detail-rajzban Zolával versenyez, de meny-

nyivel több nemessége, mennyivel több ke-

délye van a magyar regényírónak! Tolnai

mester a kisvárosi élet festésében, de a Pol-

gármester urban önmagát múlta fölül. így

még nem jellemzett soha, ily gazdagon és a

humornak ily fölényével. Tarczali Tamás csa-

ládja : Ágnes a dolgos, hü feleség, a leányok

;

Erzsiké, Adrienné és Elize (a kereskedöné, a

legszebb ni jellemek egyike és a regény

egyetlen eszményi-alakja, mely boldogul) Ba-

kalovics, a Glória biztosító-társaság ügynöke,

volt színigazgató, ki a regény második ré-

szében megint direktorrá lesz
;
Bakalovicsné,

a primadonna (életh és kitn genre-alak,

tökéletes mintaképe a vidéki díváknak);

Mihályfi Domi, a ki napi dijnokságon kezdi

és polgármesterségen végzi, Tarczali Tamás

hátán emelkedve; Búzás Jóska, a pénztár-

nok, a kit Tarczali újból és újból megválaszt,

oszlopot csinál belle, mig Búzás ur embe-

rei eltt rendesen igy adja el a dolgot

:

igazán nagy kínomba került, hogy est a j'ótt-

ment Tarczalit megint polgármesterré tettem

;

Bagdi bácsi, az örmény szenátor; Bethlehem

József ügyvéd ur (egy borzasztó tökfejü em-

ber, de alázatos, simulékony, minden vad

tréfát eltr, csak bejuthasson az eklézsiába);

Vörös Károly, a henczegö korcsmáros; Ist-

ván bácsi, a timárvarga
;
Salamon Mihály, az

egyetemes várhegyi jótékony gyjt; az öreg

báró meg a vén Pap Józsefné néni (otkoló-

nos, ragyás, puderos hajú, örökké siró asz-

szonyság és csupa pletykafészek) Czérna Pál,

a fjegyz, dr. Szorítsd László, a ki 30 esz-

tendeig ül Várhegyen és 30 esztendeje küzd,

hogy igen csekély tudománya mellett, de jó

házassága után, minden bizalmi állást lefog-

laljon : legyen forvos, egyházi és iskolai

fögondnok, iskola székek elnöke, segélj' egy- ^

I

letek elnöke, dalárdák és minden szövetke-

zetek elnöke: (neki nem pénz csak elnökség

kell!); a bájos Vanília nagysám, a szellemes

Írón; Alomberki Csaba, a Páris-egylet költje;

a nyers, de jó lelk honvédezredes; Csiga-

domby Gábor, a «Haza» fszerkesztje; a

szegény br és csont sovány Keszegh tanár

ui’
;
Fischer Pál, táj és genrefest és — szoba-

fest is esetleg; Lívia a csábos színészn;

Bencze János, a részeges, czinikus proletár

;

Kés Pál, a református pap (a kiben szerz

talán önmagát akarta festeni?) s még egy

tuczat minden rangú és rend ember, a kik

elttünk elevenednek meg, valóban egytl-

egyig egy bámulatosan gazdag irói véna és

a legközvetlenebb nu gfigyelés teremtményei.

S szatíra dolgában azok a jelenetek, mikor

Tarczali Tamás választói közt van és ezek,

miután 900 írtig és egy aranyóráig meg-

kopasztották volna, azt kívánják tle, hogy

megválasztatása esetén menjen át a kormány-

párthoz, — vagy mikor a teljesen tönkre-

jutott Tarczalinak Kés Pál ünnepélyes szó-

noklattal átnyújtja a «nagy remények és

várakozások társaságának^ díszoklevelét —

:

hogarthi ecsettel vannak festve.

Szólhatnánk még arról az eredeti, szin-

gazdag, tsgyökeres nyelvezetrl, arról a

mvészre valló mgondról, melylyel ez a

regény els lapjától az utolsóig Írva van, —
de errl szólani annál feleslegesebb, mivel

Tolnairól még legmakacsabb antagonistái is

készséggel elismerik, hogy irály dolgában

mester.
Álirányi Emil.

PETFI PESSZIMIZMUSA.
Irta; Dr. Janosó Benedek.

(Folyt, és vége.)

Nem hiszem, hogy a világirodalomban

keserbb és nagyobb erej támadás legyen

az ember ellen, mint ez. Egészen valószín,

hogy ezt s az ehez hasonló támadásokat

nevezték Petfi kritikusai éretlen és gyere-

kes vagy undoritó támadásoknak, nem gon-

dolva meg, hogy a genienek mindig meg

van a maga joga a tömeggel szemben ehez.

Hogy az emberi természet ethikai szempont-

ból inkább rossz, mint jó, azt a mindennapi

morál optimizmusával szemben kétségtelenné

teszi a positiv irányú kutatásokon alajmló
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tudomány és az élet tapasztalata. Kétségte-

len, hogy azok az emberek, kiknek sok al-

kalmuk volt megismerni az embert (Napóleon,

Nagy Frigyes stb.) nem voltak valami ki-

tn véleménynyel az emberi természet ere-

deti jóságáról, st Topinard Ánthropologia-

jának az erkölcsrl és a \ állásról szóló

szakaszában egyenesen kimondja, hogy er-

kölcsi szempontból az ember rosszabb a

kutyánál. Mindezeket meggondolva, ki merné

fizt mondani: nincs igaza Byronnak, mikor

kutyája sirkövére oda Íratta, hogy az ember-

nek minden erényét birta annak hibái nélkül

és hogy ez a dicséi'et oktalan hizelgés volna

egy ember hamvaira vonatkozóan. Maga

Aristophanes is úgy nyilatkozott egy helyt,

hogy jobb gazembernek lenni, mint becsüle-

tesnek. Vájjon ki mondaná Carey Ítéletét

éretlennek, vagy undorítónak, mikor a sza-

bad kereskedelem által teremtett nemzetgaz-

dasági helyzet erkölcsi eredményeit követ-

kez szavakkal Ítéli el : «Ellenben a szegény

munkás rabszolgája a körülményeknek, me-

lyek lelett semmi hatalmat nem gyakorol

;

leikéi gyakran a nélkül, hogy tudná, hol

fogja feltalálni napi kenyerét s nyugalomra

tér este vacsora nélkül, miután úgy találta,

hogy a társadalomnak az ö « munkájára

szüksége nincsen^ s azért nem adott helyet

neki az egész emberi nem számára terített

asztalnál. Újra, meg újra hiába törekedvén

szolgálatait tápszerekért kicserélni, visszatér

nyomorult lakába, hogy ott egy éhez nö

és család kéréseivel találkozzék. Kétségbeesve

kenyeret lop, mire aztán a társadalom szi-

gorú felelsségre vonja, mig egyúttal nagy

természeti törvények létezését állítja, melyek-

nek értelmében a népesség nagy részének

«rendszerint szükség miatt kell elveszni*.

Ezeket s még egyebeket megfontolván, Petfi

e támadásainak igazságát és mély értelmét

elitélés helyett csak csodálhatjuk.

Szánalma azonban ersebb, mint haragja

s azért a következ szakaszban e szánalom

nyilatkozik, Petfi sajátságos gyöngédségével

kifejezve

:

De mit kaczagok, mint a bolond;

Hisz sirnom kellene,

Siratni, hogy oly gonosz a világ.

Az isten is felh szemével

Gyakran sira'ja, hogy megalkotá.

De mit használ az ég könyüje is ?

A földre hull, a ronda földre.

Hol az emberek lábbal tiporják,

S mi lesz belle.

Az ég könnyébl V

I Sár.

Hahaha

!

A felhktl takart égrl valami logikai-

lag bizarr, de pszichológiailag teljesen indo-

kolt gondolat-szökkenéssel a mellén érdem-

pénzzel elbocsátatott katonára ugrik elméje.

1 Ennek meg van a maga subjektiv és objek-

tív oka egyaránt. Petfi, mint közkatona

átélte az emberi élet minden tragikumát.

Grondoljuk meg csak : vájjon min érzések

keletkezhettek lelkében, mikor a kaszárnya

udvaráról tisztogatva a havat, bajtársa tes-

tének zuhanását hallotta a háta mögött lev
kövezeten, vagy azután késbb, mikor a

csonka obsitost mellén érdempénzzel látta

alamizsnát koldulni attól a társadalomtól,

I mely miatt kárba veszett ifjúsága és a nyo

;

mór lett férfikorának társa.

I

Hátra van még egy érzelem : a szere-

lem, melynek semmiségét, értéktelenségét

legkésbben szokta belátni az ember. Hogy
a szerelemnek e sorokban mily pessziniiszti

kus magyarázatát adja, arról már otí meg-

emlékeztünk, hol költészetének ez irányával

foglalkoztunk.

Miután semmi sincs emberi, minek igazi

értéke volna; miután az élet értéktelenségét

belátta, gondolata a világegyetemre szökken,

mihez átmenetül a végtelenség gondolatával

kapcsolatos tenger szolgál. Itt már a föld

halála nem lehet a contemplaló ész sugalta

csendes elmúlás, hanem a borzasztó kataszt-

rófa. E gondolathoz a bevezetést a követ-

kez sorok képezik :

Láttátok-e már a tengert,

Midn a fergeteg szánt rajta

S vet beléje halál magot?

Láttátok a fergeteget,

E barna parasztot,

Kezében villám-ösztökével ?

Hahaha

!

E katasztrófát türelmetlen lelke nem bírja

bevárni. Egyetemes fájdalma és végtelen el-

keseredése akaratát is egyetemessé teszi s

ezért maga akarja a várt katasztrófát el-

idézni.

Beások a föld közepéig.

Lport viszek le

És a világot a

Levegbe röpitem.

Hahaha !

Itt vége van mindennek. Elérkezett ahoz
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a ponthoz, hol már az idegek izgatottsága

oly fokra hágott, hogy az emlékezeti képek
felujitása helyét az izomzatra átmen fék-

telen akarati kifejezések foglalják el. Ki-

tört a dühöng rjöngés, mikor már nem a

lélek mködik, hanem a görcsösen vonagló

izom és idegrendszer, mikor az ember helyébe

az állat lépett.

A ki valaha megfigyelte a maniacus

rült dührohamának kitörését vagy legalább

figyelemmel olvasta azokat az eseteket, me-

lyeket az elmekórtani irók részletesen ele-

mezve és magyarázva felsorolnak, az lehetet-

len, hogy ne bámulja Petfi intuitív tehet-

ségét az rület e nemének szabatos rajza

miatt, ha elfogultsága vagy bölcsészeti isme-

reteinek hiányossága miatt kész is megta-

gadni tle azt a mély bölcsészeti felfogást,

mi e költeményben kifejezést talál.

K tanulmánynyal nem akartam egyebet,

mint világossá tenni azt, a mit már Eötvös

felismert, t. i. hogy Petfi filozofikus költ
és megczáfolni azt a közönségesen elterjedt

nézetet, hogy Petfi csak amolyan népköU,

a miveit világ behatásaitól érintetlenül ma-

radt primitiv dalos, kinek csak érzései van-

nak, de hiányzik a gondolataiból az érleltség

és mélység, hogy csak a népköltészetre tá-

maszkodott, itéltehetsége csekély, hogy bár

vannak nagy eszméi, de nem általok reme-

kelt, hogy pórias, legfölebb is csak genre-

kolt stb.

Dr. Meltzl emliti Petfi jelszava czimü

tanulmányában, hogy néhai Marosi Gergely

unitárius kollégiumi tanár az ötvenes évek

közepén azt szokta mondani: « nincs az ösz-

szes filozófiának az a sötét problémája, mely

Petfi verseiben érintetlenül maradna*. Ezt
olvasva, lehetetlen fájdalmasan fel nem só-

hajtanunk: mennyire igazabban és helyeseb-

ben ismernök ma Petfit, ha a Toldy által

forgalomba hozott téves Ítélet helyett tan-

könyveinkbe és miveltjeink köztudatába Ma-
rosi Gergely Ítélete ment volna át.

'

BILINCSEK KÖZT.
Kik fényben, hatalomban éltek,

Mit is tehetnék én tinéktek ?

Hiába forrong szivemben harag

;

Mint rab kietlen éjszakákon.

Csak csörgetem, csak verem, rázom

Tehetlen kézzel súlyos lánczomat!

Trnöm kell megalázva, némán.

Mit ggös zsarnok keze mér rám,

Mig szivemet titkolt düh tépi szét.

Trnöm kell a szeszélyt, az önkényt,

A hatalomnak gunyját, dölyíét

S trnöm kell, óh jaj, megvetett kegyét.

A kiket szivembl utálok,

Az önz, lelketlen kufárok.

Azoknak tröm én parancs-szavát

!

És mindezt e nyomora létért,

A melynek szörny gyötrelméért

Kárpótlást még az örök üdv sem ád

!

De hát a dühbl, fájdalomból.

Mely háborgó bensmben tombol

Miért nem válik szándék, akarat?

Földhöz szegez a terhes élet.

Bilincsbe vernek percznyi élvek

És nincs erm legyzni magamat

!

Palágyi Lajos.

AZ OLASZ EPOSZ KÚTFI.
Irta : Rényi Rezs.

(Folyt)

Eddig a Reali regekönyve, melyrl vi-

lágosan meglátszik, hogy csonka, mert fel-

ébresztvén Roland iránt az érdekldést, ezt

kielégítetlenül hagyja, mintegy erszakosan

szakítva meg a nagy regénycziklns fonalát.

Ezt azonban megtaláljuk Itália népmoudái-

ban fenmaradt ama népies románczok, épo-

szok közt, melyek a Reali meséire támasz-

kodva, Nagy Károlynak és Paladinjainak,

valamint Rolandnak ezután viselt dolgai

fell, ismét bülönböz frank és spanyol köl-

teményekbl átvéve, a troubadourok és rac-

contatorek száján fenmaradtak és késbb
eposz alakba öntettek.

Ilyen a Reali regéi közé felvett Buovo

di Antona története, mely annál fogva is

nevezetes, hogy az olasz eposzokban hírre

jntott nagyszámn lovagok genealógiája. Ebbl
tndjuk: hogy Buovo a hsök törzs-atyja.

Tle származott Chiaramonte Bernardo, ki

ismét Buovo d’Agramonte, angolhoni Ottó és

a fent említett Milone d’Anglante lovagokat

nemzette. Utóbbitól származtak Roland és

Kaimon, a négy hajmon fiák : Rinaldo,

Alardo, Guicciardo, Ricciardetto a híressé

vált Bradamante atyja. Alakok és nevek,

melyekkel az olasz klasszikns eposzban ta-

lálkozni fogunk. Ariosto szerint Bradamante

és Ruggiero szövetkezésébl származott az
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p]ste család. Angolliüni Ottó nemz Astoltbt,

.\gramontetól pedig származtak : Viviano és

Malegis a varázsló.

E majd egyedül genealógiával foglalkozó

regekönyv Károly császárnak és lovagjai-

nak viselt dolgait tartalmazó Tiirpin-léle

krónikára támaszkodik, és ebben a késbbi

eposzokkal közös vonással bir s mint az,

ngy ezek is azonos tárgy körül forogván Ro-

landnak a Roncisvalle-i csatában történt ha-

láláig terjednek.

E regekönyv mellett állanak továbbá

különösen a már euilitett «Spagna» és «As-

pramonte» regények, mint a Reali megsza-

kitásának folytatásai. Rómában az Albani

könyvtárban egy ivlap nagyságú Codex ta-

láltatik, 400 lapra terjed, Írva 1508 és 1509-

ben Francesco Berrtolommeo Cimatore által.

Czime : Incbomincia la honorata storia ebe

cbiamata Aspramonte, ebe fue dopo el libro

cbiamato el Mainetto ebe fue el sezo libro

de reali di Francia si ebe seguendo 1’ As-

pramonte, nel quale si trattera el passaggio

ebe fece lo re Agbolante prima nelle parti

di Cbalvaria, onde ne segui la sua destru»

zione secondo Turpino nel suo francioso

libro.*

Ebbl kétségtelenné válik, hogy Tur-

pinus krónikája a lovagregények, jelesül a

Reali forrása
;
továbbá, hogy a Reali hatodik

könyve «Mainetto» czimen külön állólag is

tekintetett. Nagy Károlynak Mainetto álneve

után, melyet a rege szerint Spanyolországba

menekülése alkalmával vett fel; hogy az e

czimet visel hatodik könyvet folytatáskép

az «Aspramonte» regekönyv követi, melyben

Nagy Károly további története tárgyaltatik;

s végre, hogy a Reali több egymástól külön

álló, külcTiböz idkben közkézre került ré-

szekbl, de anyagban egységesen üsszefiigg

regék foglalatja. Az imént emlitett kézirati

codex azonban a már többször idézett «Spagna»

regényt is magában foglalja és igy két i'ész-

böl állván, a Reali hatodik könyvének foly-

tatásakép szerepel, mint elbeszélése Nagy

Károly spanyolországi viselt dolgainak, mig

az «Aspramonte» az afrikai szaraczénoknak

leveretését beszéli el. Mindkét könyv a Reali

hatodik könyvében még befejezetlen tények-

bl indul ki, ;; eladásuk során azok végki-

fejlését tárgyalják, oly közvetlenséggel, hogy

* Leop. Ranke, zr Geschichte dér italieiiischeu

Poesie. Berlin 1837. «. lap.

a Mainetto rege legcsekélyebb cselekményei-

nek fonalát sem ejtik el, st inkább szoros

összefüggésben tovább fzik, mi kizárja ama

feltevést, mintha e két könyv késbbi idk
szüleménye volna.

A Spagna tárgyát már ismertettük, itt

még csak az Aspramonte cselekvényét vesz-

szük fel.

Agolante Afrika ura arganoroi udvará

bán negyven koronázott király és négyszáz

herczeg hbérese körében boldogul él hatalma

tudatában, inig nem ama szomoritó hir, hogy

van egy keresztény fejedelem, kinek nincsen

ugyan annyi hbéres f ura, de nemesebb

lovagjai vannak, és egészbenvéve nálánál

fönségesebb és kitünbb, ez pedig Nagy Ká-

rolyq — feldúlja nyugalmát. Agolante erre el-

határozza Károly ellen hadjáratot indítani,

mig azonban készüldnék, egyik írnokát, 8ub-

rinot kiküldi, hogy a keresztény tartományo-

kat bejárván, a viszonyokat kémlelje. Hat

évet és hat hónapot tölt el utján Subrino,

melynek tapasztalataikép eladja; hogy a

keresztények szabad, jól fegyverzett, harczias

nép : de megoszolvák s különösen abban leli

a jövend bábom sikerének reményét, hogy

Nagy Károly a hatalmas Gherardo da Fi'atta

herczeggel viszályba keveredett.

Pompás tornajátékok után megindul

Európa felé a pogány hadsereg, 700.000

emberrel, 32 koronás király vezérlete alatt,

élükön Agolante és Almonte. — Trojano 12

királyi vezér alá rendelt 300.000 emberrel

Spanyolországon keresztül Francziaoi'szágba

tör, miközben a még szaraczén Portugallia

királya liajóra száll ván Angolországot özönli

el seregeivel.

A csataképek sora, a szicziliai tenger-

szorosban fekv Risa-ostromával kezddik,

Agolante és Almonte parancsnoksága alatt.

E várost az ottani király három fiának leg-

vitézebbike Riccieri védelmezi. Történik, hogy

Almonte a küzdelem hevében lováról levette-

tik, ezt Agolante királynak h.slelkn leánya

(jrhaliziella, ki a lovagias küzdelemben ki-

tn jártassággal bir, és több tornajáték al-

kalmával gyzelmet arat, megpillantja, a

csatába rohan : de is leesik lováról, miköz-

ben sisakja alól kiomló dús haja elárulja a

nt. Riccieri megszereti, nül veszi, mi fölött

testvérje Beltram annyira megboszankodik,

hogy Risa városát elárulja.

Megjegyzendnek véljük itt a jöv epi-
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kus tünetekre nézve : hogy Bojardo és Arios-

tonak Euggiero-ja e rege cselekvényébl

származik, Ghaliziella gyermekei gyanánt

tüntetvén fel Enggieorot és Maiiisat.

Risa elestével a csomó bonyolódik. Nagy

Károly Agolante által felszólítva, hogy Európa

uralmáról mondjon le és adja át, magát meg-

gyalázva érzi. Birodalmának liaderejével,

angolhoni, alsófrieslandi és magyar szövet-

ségeseivel az ellenség elé vonul. A biroda-

lom minden izében általánossá válik a moz-

galom. Orlandino, angolhoni Astolfo, a bajor

Ottó és Berlinghieri, kiket örömest hagyott

volna a császár, iíjuságukra tekintve, hazá

jukban, megölik reiket s igy szabadulva fel-

ügyeletük alól, a hadsereg után sietnek.

Maga Gherardo da Pratta is megszünteti

ellenségeskedéseit, külön hadsereg élére áll,

és Károly segélyére vonul. A keresztény

sereg végre Calabriába érkezik, és Aspra-

monte hegyén üti fel táborát. Itt megkezd-

dik a mérkzés. A küzdelem sokáig kétes.

A kereszténység egyik legkitnbb hsét

Milone d’Anglante grófot elveszti; de Ghe-

rardo vitézségének sikerül a szaraczénok

zászlóit zsákmányul ejteni, mire a keresztény

had felbátorodva, csillogó fegyvereivel, me-

lyek fényétl a hegyek sugározának, a hegy-

tett, hol a szaraczénok fereje vala, meg-

ostromolja, Almonte vezérükkel együtt fu-

tásra kényszerítvén, az ellenség nagy részét

leöli.

Almonte, katonáinak sorsán elkeseredve

egy forrásig bujdokol, mely mellett sz. Szil-

veszter, midn Aspramonte hegyei közé me-

nekült, egy feny- és egy olajfát ültetett. E
helyen utóléri a nyomát üldöz Károly. Pár-

bajt vívnak. Mindketten elterülnek a földön

s már Almonte a király fölé veti magát, midn
Oldandó megérkezik s a szaraczént, aki kü-

lönben Károlyt már megölend volt, elejti.

Almonte eként megsemmisül seregével együtt.

Hátra volt még Algolante sokkal ersebb

hadaival. Ennek gályái ellepték a tenger-

szorost. Három szent, fehér öltönyben jelenik

most meg, hogy a keresztényeken segítsen.

Ezek Orlandot Krisztus lovagjává kenik

fel, mindegyikük más-más kegyelemmel aján-

dékozván meg. Erre több napon át véres

csaták folynak, végre Gherardo Agolante

zászlóját elfogja, seregeit megveri, fia Don
Chiaro pedig a szaraczénok nagy királyát

megöli. Nagy Károly most az ellenség által

földük templomokat újra felépiti, helyreál-

litja a rendet és Agolante özvegyét nül
adja Magyarország ifjú királyának. (?)

Eként Róma és Itália megmentetett

ugyan, de Trojano Almonte testvére, ki ke-

vésbé volt nemeslelkü, isteneire mit sem tartó,

az ész tanácsát megvet, ajkán kevés igaz-

ságot hordván, kevés szerencsével is volt

áldvc, Proveuce-on keresztül betört Savójáig

s ott Gherardo birtokait pusztította. Sietve

tér vissza Gherardo, anélkül, hogy Károlyt

értesítené, nem akarván az ellenség túlnyomó

ereje ellen sem, annak segélyét igénybe venni,

mivel attól tartott, hogy az addig megtaga-

dott Imségi esküt és hódolatot kicsikarná

tle. Azonban nem lévén elégséges az ellen-

ség erejének megfelelni. Károly hs lovagjai-

val védelmére jön. Elbb Don Chiaro majd

Oldandó küzd a pogánynyal párbajt, utóbb

mindkettvel felveszi a harczot, melyben

végre Trojano elesik, serege pedig szétrobban.

Eközben a Portugall hajók, melyek

Angolország ellen indultak, ellenkez szelek,

viharok folytán visszavettetnek hazájukba.

A költemény befejezését Gherardónak

Nagy Károlylyal való viszálkodásával, s az

ez által felvert hullámok csillapulásával éri el.

Nagy Károly, ámbár Gherardot a pogányok

ellen megvédte, még sem követelte hódolatát,

mindamellett háborúra kerül köztük a dolog.

Gherardot szerencséje cserben hagyván, bu-

szúra gyulád, a keresztet darabokra töri,

renegát lesz, Spanyolországba megy, honnan

Marsilio szaraczén király segédhadaival Ká-

roly ellen visszafordul. A spanyolok megve-

retnek, Oldandó Don Chiarot Gherardo tiát

párbajban elejti, unokáját Uliviero lovagot

legyzi, ezt azután saját gyermekei egy to-

ronyba zárják, hol életét befejezi. Végre a

Gherardoház is elismeri Károly fenhatóságát

s a kereszténység legyzvén elleneit, békét

élvez. Orlando azonban megesküdött, hogy

nejéhez Gherardo unokájához,. Aida la bella-

hoz, kit hadi dicsségével nyert el, addig

nyúlni sem fog, inig Spanyolország király-

njévé nem koronáztatja. Fogadásának el-

mozdítása tekintetébl tizenkét Paladin zász-

lója alá sorakozik, a pápa megáldja ket
azon világos utasítással, hogy valamint a 12

apostol szóval, úgy k karjaik fegyverével

védjék és terjeszszék a hitet.

Eként a költemény visszatér eredeti

czéljához, a kereszténységnek a lovagvilág



49. SZÁM KOSZORÚ 777

és hstettei által történt terjesztése történe-

téhez, s megkezdi azt egy újabb regével,

melynek tárgya Spanyolország meghóditása,

czime pedig az itt korábban is emlitett

Spagna.*

Az olasz eposz forrásait tekintve azon-

ban, nem állitható, mintha annak anyagja

egyedül Turpin krónikája lenne, hisz maga

e krónika sem egyéb, mint a frank történe-

lem egy korszakának különböz mondák, re-

gék, románczok tárgyaival való kibvítése.

Mennyit és mit vett át Turpinus érsek a

troubadonrok és jongleurök énekeibl, azt meg-

üatározni alig lehet, bizonyos azonban : hogy

a vándor dalnokok ajkairól számtalan a

krónikán kiviü különállón feldolgozott Karo-

lingi mondák, s ezek egyes mondák epizód-

jai származtak át a román népek dalnokai-

nak ajkán az utókorra, ezek egy része Írás-

ban tartatott fenn, mig legtöbb elkallódott.

Ez a körülmény azért érdemel különös figyel-

met, mert ebben rejlik magyarázata: miért

észlelhetk a krónika és az eposzok közt

sok esetben nagy eltérések.

Turpinus érsek és paladin krónikája a

Karolingi mondák határozott és egységes

képének foglalatja, számos kisebb regék, ro-

mánczok, st késbbi ksköltemények magva,

és Így méltán tekinthet az olasz eposz

egyik kiváló forrásának.**

Szembeszökbb ez, ha az epikai kezde-

ményekre, jelesül a formailag is enuncziáltabb

alakot nyert «Spagna» eposzra tekintünk.

Nem kerülheti itt el figyelmünket azon, egész

kidolgozását jellemz, majd szolgai ragasz-

kodás a kútfhöz, mely ugyan késbb e m-
faj kiképzésével gazdagabb alkotásokra, de

a fantázia játékának is a forrástól való el-

* Inchommincia la nobilissima storia della Spagna

e príma secondo un libro francioso rechato in lingua

latina e poi di latina in fiorentina, nella quale si

trattera dello acquisto ebe fece Charlo ella morte di

dodici paladini di francia.

** Hivatkoznak is rá az eposzköltk énekeik

közben. Hogy többet ne emlilsünk, utalunk Bojardóra.

Már az «Orlando innamorato® els éneke Turpinusból

indulva ki mondja

:

«Questa novella é nóta a poca gente

Per ebe Turpino istesso la nascose» (3. st.)

majd alább :

«La Vera istoria di Turpin ragiona

ebe regnava in le térré d’oriente

Di Iá da r India, un gran re stb. (4. st.)

térés mellett tágas mezt nyitott. A Spagna

igazán népies eposz, mely a nép naiv eszme-

menetét a maga szeplötlenségében, a hsiest,

nagyszert, a lovagias tiszta vasjellemet, az

si regék egyszer, gyermekes hitével ve-

gyítve, a régi jó idk szellemében jelesül

ábrázolja. A késbb lábra kapott tudákosság-

nak, frivolságnak, gunyoros iránynak még

semmi nyoma. Negyven énekre terjed. Tár

gya Nagy Károly spanyolországi hadjárata,

a maganzai Ganelon cselszövényei, melyek

elidézvén a roncisvalle-i katasztrófát, az

áruló büntetésével érik el végöket. Turpinus

krónikájától csak két dologban tér el a költ,

a háború megindításának motiválásában és

Nagy Károlynak Spanyolországból való hir-

telen visszatérése indokában és körülményes

leírásában.

Ez utóbbi részlet felette jellemz.

(Folyt, köv.)

GYJTEMÉNY
A CID-ROMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksios Gusztáv. —

(Folyt.)

CIV.

A palota erkélyén, fenn

Ül, mereng egy szép leány,

Arcza csillag : átragyog

Ejszin, hosszú fátyolán.

Don Alfonzo arra megy,

S megszereti, hogy meglátja.

Szól : «Nmmé teszlek leány.

Hogyha vagy király leánya.

Herczeg lány vagy: nem lészsz nm,

De rabszolgám, szeretm.

Ámde jó Cid most megszólal,

S válaszol neki e szóval

:

«— Nvéred az, nem tudod.

Nvéred, uram, húgod®.

«— Ha nvérem, a király mond.

Tz égesse t fel még ma,

Ijjasimat szólítsátok,

S ljjetek reá mind czélba.

S aki czólt ma nem talál,

Megtalálja a halál®.

A jó Cid megszólal újra,

És ezt adja válaszul

:

«— De aki t eltalálja.

Felség, öt nem éli túl.
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« - A sátramból menj ki ismét,

Nem trlek meg, menj ki innét».

«— Hisz kopott már és nem uj,

így csak jót teszesz velem.

Majd enyémbe vonulok.

Mely szinarauy és selyem.

S nem kéjelgéssel szereztem.

Sem tivornya által, éjjel.

De szereztem a csatákon.

Zászlóimmal és kardéllel*.

CXI.

Nem vagyok bnös bár,

De engedek mégis

:

A király parancsol,

És enged a szolga.

Tetszett a szent Szznek,

Hogy te légy szerencsés,

S szükséged ne légyen

Kardomra karomra.

Nem indít meg, jól tudom.

Szégyenem gyalázatom:

Megrontják az irigyek,

A legnemesebb szivet.

Végre is az id

Lesz tanúm, hogy azok.

Mindnyájan asszonyok,

S én Bodrigo vagyok.

A derék vitézek, akik

Lakmároznak asztalodnál.

És hazug tanácsosid,

Palotádban hsködk.

Mért nem segítettek.

Mikor fogva vittek.

És én egymagámban.

Tizenhárom ellen

Vájjon nem védtelek V

S k eszeveszetten

Futottak a gyávák.

Megmutatva ekként,

Hogy hosszú a nyelvk.

De rövid a kezk.

Végre is az id

Lesz tanúm, hogy azok,

Mindnyájan asszonyok,

S én Bodrigo vagyok.

Emlékezz, királyom,

Don Alfonso vissza,

— Bár haragos vogy most,

Én nyugodt, s bszül va

Vagy te, mig én sértve —

Hogy imákat mondok

Szent Péterhez, Pálhoz,

Isten hogy segítsen

Mielbb csatához

A pogány mórokkal.

És ha visszatérek.

Diadallal gyzve,

Tartományt, várakat,

Népet, vazal lókat

Rakok kezeidbe:

S végre is az id

Lesz tanúm, hogy azok,

Mindnyájan asszonyok,

H én Bodrigo vagyok !»

CXII.

Alfonso király hallotta

Cid hizelg szavait,

Amidn eltávozott,

S a csatába indula.

S Így szólt udvaronczihoz :

« - Zászlóink ma hagyta el

A legbátrabb férfiú.

Aki a mór vérit ontja.

Bár merészen szól is ,
Szava annyira igaz.

Hogy Így még sem vakmer.

Bárha annak látszik is.

Es mert hség, szeretet

Tölti mindig bé szivét.

Szabad nyiltan szólnia.

Ha királyával beszél.

S most, hogy számzésbe megy,

Azt kell látnom : hogy habár

Csak egyedül távozik.

Ezer óhajt visz vele.

S félek, hogy jó harczosom.

Most királyát hagyva el,

— Mert magamtól számzém —
Künn keres majd pártfogást.

Már pedig, ha romba dl

A ház egyik oszlopa,

Az egész utána dl

És a földön szerte hull.

A királynak dolga rossz.

Nem vigadhat soha.

Mindig népe gondja nyomja,

S messze földön harczol .

A hidalgok csak kardjukkal

Küzdenek királyukért,

A királynak lelke, s kardja

Fárad, szenved, s küzdve küzd.

Hs, vitéz nagyon a Cid,
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Bátor és nemes nagy mérvben,

Ámde nem alázatos

:

Mit vár égtl, s a királytól^

Hadd távozzék Cid tehát.

Hadd beszéljék messze földön,

Hogy igazságos vagyok,

S mindenkit megbüntetek.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Monniertöl.

(Folyt.)

XXVI.

Mignon vallomása.

— Végre is nem, ön még nem ismer

engemet egy cseppet sem — monda Mignon

Dánielnek.

A városon kívül a nyilvános sétatéren

ültek egymás mellett egy kis árnyas fa lomb-

jai alatt lev lóczán, és a lombok minden-

fell eltakarták ket az élk szemei elöl.

— Ön azt hiszi, — kezdé újra a fiatal

n — hogy szicziliai n vagyok, a Mongibel

báró özvegye, ki szórakozási vágyból utazom

be a világot. Nos tehát mind ez nem igaz

(mosolygott hozzá). Én méltatlanul megcsal-

tam, rászedtem önöket valamennyiöket.

Elször is nem vagyok szicziliai n, de

kissé csaknem minden országhoz tartozom.

Továbbá nem vagyok özvegy, hanem vén le-

ány. Nevem se Mongibel báróné, egész egy-

szeren d’Albis kisasszony vagyok. Végül pe-

dig nem azért barangolok a világban, hogy

mulassak, hanem, hogy magamnak férjet ke-

ressek; láthatja már most, hogy nül véve

engemet, ugyancsak nagy bolondságot kö-

vetne el. Nagybátyja, Ducommun eljegyzett

bennünket; ez azonban csak egy haldokló

szeszélye, melyet nem helyes öntl komolyan

venni, mert az semennyire se kötelezi önt.

Miért is, kötelességem most, saját rovásomra,

kiábrándítani. Nagybátyja önt Mongibel báró

özvegyével akarta egyesíteni, de Mongibel

báró nem létezvén, annak özvegye sem létez-

hetik. Ön e szerint senki iránt sincs köte-

lezve, maradjunk szabadok mindketten s vál-

junk el, mint jó barátok.

— Legyen, — válaszolt Dániel egy kis

hallgatás után, — de, ha csak jó barátok

akarunk is lenni, ismernünk kell egymást.

Akarja-e feltétlen szinteséggel rám bizni

leplezetlenül egész élettörténetét?

— Oh, a legszívesebben most már, hogy

a lényegest, a f dolgot elmondtam önnek.

Ha súlyt fektet rá, tehát megmondliatom.

hogy miként ön, én is patricziusnö vagyok;

az arezzói Albizziktöl származom
,

kiket

1434-ben a Medicis-ek ztek ki. Egy Albizzi

Burgundba menekült, a jó borok és derék

emberek hazájába. Nagyatyám, d’Albis André

Nápolyban települt le József királylyal; uta-

zása közben nül vett egy orosz nt, ime

tehát most tudhatja, miért folyik ereimben

szláv, franczia és egyszersmind olasz vér.

Nápolyban nagyatyám jó bort akart gyár-

tani, mi, daczára annak, hogy teljesen sike-

rült, azért még se szerzett neki vagyont, ek-

kor az a gondolata támadt, hogy kivándorol

Szicziliába, hol szólókét vásárolt össze és

élénk tehetséggel bírván, terményeit a ke-

reskedelembe hozta, melyeket ma is árulnak

Szirakuza és Marsala név alatt. Meggazda

godott : de ime én a kellnél hosszabb le-

írásba bocsátkoztam. Talán untatom is?

— Ellenkezleg, én tanulok öntl.

— Atyám már dúsgazdaggá lett. Ö Win-

kelried leányt vett nül, a Winkelried és

társa nvérét, ki olvasta Göthét s engemet

Mignonnak keresztelt. Minden a legjobban

ment 1861-ig; akkor azonban igen veszedel-

mes volt atyámnak szólóit felkeresni, mert a

vidéket rablók háborgatták. Szegény atyámat

végre meg is gyilkolták
;
anyám öt évvel

késbb bánatában meghalt, mivel egy hazája-

beli vegyész, kihez újra nül ment és a ki

a feltalálás rögeszméjével birt, mind eltéko-

zolta, vagyis megitta összes szlinket, ugy-

annyira, hogy tizenkét éves koromban árva

és tönkrejutott, vagy legalább majdnem tel-

jesen vagyontalan valék s egyedül álltam a

világon, egy kolostor falai közt, minden más

pártfogó vagy támasz nélkül, kivéve nagy-

bátyám és gyámomat, a svájczi bankárt.

— Szegény Mignon

!

— Nem oly szegény ! Winkelried és

társa derék és egyszersmind ügyes ember

volt. Nagybátyám eladva még megmaradt tulaj-

donomat, a földeket, olcsó áron vásárolt ösz-

sze járadékokat és félretett számomra, mint

gyámom, pénztárába értékpapírjaimból any-

nyit, mennyibl minden eshetségben meg-

lehetsen önállóan megélhetek.
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- És mialatt ö e mveleteket véghez-

vitte, ön mindig a kolostorban volt ?

— Nem, tizenötödik évem óta nála lak-

tam. Én vezettem házát és pedig kitünen
;

mindig jó, ha az ember már oly fiatalon

megtanulja a rendes háztartást és gazdasz-

szonykodik. Egyszersmind lehet legjobban

kimveltem magamat. A Winkelried és társa

czég egyik régi segéde, legels szerelmesem,

udvarlóm, adott franczia és irásleczkéket
;
a

mi a zenét és tánczot illeti, azt tökéletesen

megtanultam a zárdában. A többire pedig

megtanitott a «capera», kit ön is ismer. így
fejldtem aztán végre szép, férjhez men kis

leánynyá. De Winkelried, a svájczi német

és agglegény megtartotta hazája szokásait

;

se fehér nyakkendt, se fekete ruhát nem
viselt soha, és minden estéjét sörházban tölté.

Hihetné-e, hogy öt év alatt, egészen húsz

éves koromig nem voltam ötször bálban és

tízszer a színházban? Es még akkor se ö

vitt ám oda engem, hanem társának a fele-

sége, egy kövér anyóka, ki engem ki nem
állhatott, mivel kevésbé voltam csúnya, mint

az ö leányai.

— És kér nem jelentkezett ?

— De igen, vagy tizenöt, minden bál és

minden opera után egy. De nagyon alsórendü

kérk. A magános életben bizonyos helyes

érzéket és szemlél tehetséget, emberismere-

tet nyertem, mit szerettem elrejteni, és azt

még most is szívesen rejtem el, a mikor

szükséges, egy kis könnyelmség leple alá,

mi annyira tetszik a férfiaknak. Nem csaltak

tehát trbe, és igen szép módon utasitottam

el mind a tizenötöt, kiket nagybátyám egy-

más után mutatott be nekem. Ily módon

értem el huszadik évemet. Szicziliában ez már

a hanyatlás kezdete, és noha még igen fia-

talnak néztem ki, a «capera» azt tanácsolá

nekem, hogy ha íérjet akarok szerezni ma-

gamnak, akkor jól tenném, ha utazni 7iien-

nék. Az szándéka az volt, hogy Nápolyba,

saját hazájába vezessen. Én azonban nem

nagyon vágyódtam oda, az én nyelvem a

franczia, és nem sok hajlamot éreztem ahhoz,

hogy fényz báb legyek, amint többé-ke-

vésbé lenni kell Palermo s Milano között.

Bizonyos sajátságos hajlam inkább vonzott

a gazdasszonykodáshoz, kertészkedéshez, mit

talán anyámtól örököltem, összes vágyamat

egy kis kert, friss tojások, egy tehén képezte

és olykor-olykor a költészet kedvéért, mind-

ezekhez a holdvilág ! Mit szólna ön hozzá ?

Például Velenczében egy félrees kis sziget

közepén, mely egészen viruló, üde és kizáró-

lag a mienk lenne . . .

Dániel mosolygott és Mignon szintén

nem valami nagyon szomorú mosolylyal foly-

tatá :

— De egészen elfelejtem, hogy ez lehe-

tetlenség, hiszen éppen véget vetni szándé-

kozom regényünknek. Gyámom tehát minden

ellenvetés nélkül engedett távozni; az ha-

zájában a fiatal leányok magányosan utaz-

nak. St talán nem is bánta, hogy megsza-

badult tlem, ki nagyon is sok zajt csináltam

a házban. 0 tanácslá nekem, hogy menjek

Tramontba, mely igen jó, csendes kis városka,

és ajánló levelet adott önhöz, melyben, mint

még emlékezhetik, csakis keresztnevemen

valék megnevezve; szabadságomban állott

tehát ön eltt oly családi nevet venni fül,

a mint tetszett
;
én a Mongibel nevet vá-

lasztám.

— Mire való volt az a komédia ?

— Ez a «capera» eszméje volt. Mikor

a tengerre száltunk, azt mondá nekem, hogy

egy fiatal leánynak egyedül utazni lehet talán

Svájczban, vagy Ameiikában, de nem Olasz-

országban. Megegyeztünk tehát és elhatároz-

tuk, hogy férjes nnek adom ki magamat.

Már most csak az volt hátra, hogy férjet

kovácsoljak magamnak; kitaláltam Mongibel

bárót, az volt a gzhajó neve, mely bennün-

ket Nápolyba szállított. Csak azt az egyet

követelte a «capera», (ki nagy arisztokrata),

hogy Mongibelt legalább is báróvá tegyük.

— E szerint az egész csak mese, csak

tréfa volt?

— Határozottan. Nápolyban egy hóna-

pot töltöttem, hogy lekötelezzem Rozinát,

megtanultam az elkel úrnt játszani, a mi

különben nem éppen valami nehéz dolog.

Nápolytól Tramontig, az idt eltöltend,

unalmamban sok hírlapot olvastam, melyek-

ben a megcsalt nkrl volt szó, ama szegé-

nyekrl, kik folytonos, örökös szenvedésre

vannak kárhoztatva, a házasság feloldhatat-

lansága végett. Egyszersmind azt is felfe-

deztem a lapokból, hogy azon országban,

hová éppen menbe valék, a válás meg van

engedve
;
ekkor támadt hirtelenében az az

eszmém, hogy bátran elválhatok én Tramont-

ban, ha már Palermóben férjhez mentem.

Tanácskoztam ez iránt Rozinával, ki el volt
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ragadtatva, s igy az ö segítségével szegény

férjemet mindenféle bnnel terheltük meg.

Ah, a szegény Mongibel báró! Semmi, de

semmi sem hiányzott nála, csak a lét, hogy

a legrettenetesebb, leghitványabb gonosztev

lehessen

!

- Az igaz, minden lehetséges.

— Végre, szerencsém volt önt láthatni

és mivel már teljes gyónást teszek önnek,

tudja meg, hogy ön volt az els, az egye-

düli férfi a világon, ki igazán komol5^an tet-

szett nekem. Azt azonban szintén hozzá te-

hetem, hogy önt a szerénykedéstöl megki-

méljem, hogy szivem se önért, se senki

másért nem dobogott hevesebben, ügy látszik,

hogy bizonyos felindulások nem férnek össze

természetemmel. Önnel szemben mindig szi-

lárd és becsületes területen éreztem magamat.

Azonban daczára az élvezetnek, melyet nekem

az ön látogatásai szereztek, hamar unatkozni

kezdtem Tramontban. A «capera» is igen elé-

gületlen volt e várossal, hol semmi szórako-

zást nem talált. Mongibel báró, ki nekem

már sok szolgálatot tett, elutazásom igazo-

lására is nagyon hasznomra volt
;
azt adtam

okul, hogy férjem hivott Palermóba, való-

sággal azonban visszavittem Rozinát Nápolyba

s magam is ])ár hónapot töltöttem ott. De
ott ismét uj csalódások vái’tak reám. Temér-

dek fiatal ember rajongott utánam és vett

körül, mivel férjes nnek véltek és az az

eltt elég elnyös báró Mongibel egyszerre

nagyon is feszélyezni kezdett. Rozina ekkor

igy szólt; «Ölje meg t, tegye halottá*.

— Persze, miután úgyis csak ön ta-

lálta ki.

— Tehát el is tüntethettem, nemde ?

Kijelentém azért egy napon, hogy a báró

meghalt és gyászt öltöttem, mely oly kitü-

nen áll a szkéknek. Ily módon lettem én

özvegygyé és igazán kijátszottam egyszeren

a polgári törvényt. Az özvegység a nknek
tökéletes méltósággal párosult, feltétlen sza-

badságot ád; a férfiak azonban, kik közelí-

tenek hozzájuk, kétszer is meggondolják, mi

eltt szerelmi vallomást tennének nekik, azt

a fontos szót pedig, melyet a n komolyan

vehetne, hogy : «legyen nmmé* mindig óva-

tosan kerülik.

— És azóta soha egyetlen férfi se tett

önnek gyöngéd vallomást ?

— Dehogy nem, csak hogy én nem

hallgattam azt meg
;
mindig nehézkesebbé s

válogatósabbá tesz a kor. Most már nem

férjkeresési czélból utazom többé. Jelenleg

részben türelmetlenségbl, egy kissé boszu-

ságból s kimerülésbl változtatom a helyeket,

és leginkább azért, hogy különféle férfiakat

ismerjek meg. Azok, kik tetszésemet legjob-

ban megnyerik, éppen nem a fiatalok. Most

már mindent tud ön, menjünk innen.

Mignon Dániel karjába fzte a magáét,

és ugyancsak ersen kellett rá támaszkodni,

mivel igen meredek lejt volt elttük. Le-

felé menve a meredek közepén, a fiatal n
leült egy padra és elmerült a folyam, a sebes

hullámok, a zöldséges kertek és a közel fekv
város nézésébe, miket a leszálló nap beara-

nyozott.

— Emlékszik ön még azon napra, —
kezdé Mignon, — melyen Tramontot el-

hagyva, Velenczébe ment. Eljött hozzám bú-

csúzni. Nem tudom, mily felhevülés ragadta

meg önt, vagy, hogy az megengedett bizal-

masság-e talán az önök havas vidékén, de

egyszerre mind a két arczomat megcsókolta.

Akkoráig — kiveszem persze Winkelried

nagybátyám atyai gyengédségeit — akkoráig

nem tudtam soha, milyen egy íérfi csókja.

Azóta pedig csupán egy csók érintett, az,

melyben az ön haldokló nagybátyja része-

sített.

Másnap mignon következ sorokat irta

Dánielnek

:

«Nem, az határozottan lehetetlenség. E
regénynek véget kell vetni. Egész nyílt szív-

vel beszéltem önhöz, és azt nem bánom, de

ha szavaimat nyugodtan, pihent, higgadt f-

vel fontolja meg, nem leszek többé egyéb ön

eltt, mint egy nagyon óvatos, igen prózai,

számitó, vén leány, ki a számok értékét is-

merve, bebarangolta a nagy világot, hogy

férjet keressen magának, mely férj azonban

nem közelitett hozzá. Már csalással kezdtem,

elször is rászedtem önt, pedig az rossz fel-

lépés, rossz kezdet az oly viszony megköté-

sére, melynek örökké kell tartani. Azután

önnek még mindig más emlékek is töltik be

lelkét. Nem kutatom emlékeit, mivel, úgy

látszik, ön kizárólag magának akarja meg-

tartani a múltat. De elre is érzem, hogy

azon múlt, melyet én nem ismerek, mindig

közöttünk lesz. Bekövetkeznek a veszedel-

mes összehasonlítások. Végre pedig, meg kell-e

önnek mondanom mindent? Rozina sem
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akarja, önnek nem volt szerencséje az ö tet-

szését kivivliatni. Ó mit sem ért az elválási

kérdéshez, és ersen állítja, hog}^ engem nül

véve, önnek két felesége volna egyszerre, mi

nagy részben ellenkezik az ö hazája szoká-

saival. Rozina pedig nagy szerepet játszik

az én életemben. Ó soha sem hagyott el en-

gem, már tiz vagy tizenkét év óta minden-

hová követett és követ most is, nem akar

soha tlem megválni. «Mit csinálna ön nél-

külem », szokta mondani, és neki igaza van;

Rozina vidít fel engemet szomorú óráimban,

pedig abból nekem is elég kijut, s olyankor

jól esik a tudat, hogy van ki eltt kisírha-

tom magamat. Higyjen nekem tehát, mond-

junk le mindketten errl a csalképrl. Mind

a ketten úgy fogjuk egymás iránt viselni

magunkat, mint a derék férfi, a derék leány

iránt szokta, és szivem felmelegszik, ha majd

önre gondolok*.

E levélnek az lett az eredménye, hogy

Dániel nül vette Mignont. A nász polgárilag

történt, Tramont hatósága eltt, Rozina nagy

boszuságára.

XXVII.

Náss'utasás.

A mont cenisi vonat már régen elment,

a simplonin kellett tehát csakugyan utazni,

mely akkor volt indulóban. Ama vidék wag-

gonjai inkább hosszúkásak, mint szélesek,

mindkét oldalon két személyre való ülés-

sorokkal vannak ellátva egymással szemközt

s a középen kis folyosó van.

Dániel és Mignon közel az ajtóhoz ül-

tek le, mig Rozina a waggon túlsó szélén

helyezkedett el, hogy békében hagyja ket,

de azért is, mert biz duzzogott.

Egy száraz és komoly, úgy szólván, szó

nioru, fekete ruhás, fehér nyakkends férfi

foglalt helyet Mignon mellett és csupa sze-

rénytelen kérdésekkel ostromlá; például, el-

ször is a következvel : Min állapotban van

a lelkülete ?

Az illet jó irányú, de unalmas röpira-

tok terjesztje volt. Dániel szívesen elutasí-

totta volna t, kemény szavakkal. Mignon

azonban az nap különösen tetszeni akart

mindenkinek, türelmesen hallgatta tehát a

térít szavait, ki sok mindent szeretett volna

tudni, például, min imákat szokott végezni

és mely órában, voltak e hálaimái, és mily

áldást szokott hozni számára az ihlet?

A kitn ember, ki kálvinista volt szeme

fehéréig, még csak tudomást sem látszék

venni azon feleletrl, mely felvilágositá, hogy

Mignon katholikus n, pedig elég egy nt
mosolyogni látni, hogy megtudjuk, min val-

lása van, van-e egyáltalán vallása, s ha nincs,

miért nincs.

Ez alatt Rozina a waggon másik végén

;

egy némettel cserélt eszméket, ki folyton

francziául beszélt hozzá; a «capera» nápolyi

tájszólással válaszolt neki, még pedig ugyan-

csak szép dolgokat! — —
E körülmények azt eredményezték, hogy

Dániel házas életének legels napján magára

hagyatott. Kinézve az ablakon, bizonytalanul

merült el a vidék bámulatába. Egészen át-

engedte magát szomorú benyomásainak, a

múlt még boldogsága közepett is mindig ke-

ser emlékeket idézett fel lelkében. Szeren-

csétlenség ez azokra nézve, a kik vissza

tudnak emlékezni. Renée, kit hiába iparko-

dott feledni, most újra szépnek tnt fel em-

lékében, oly bájosnak látta képzeletében,

mint a legels napon, nem, még sokkal szebb-

nek látta t, a nászruhába öltözötten, igazi,

természetes narancsvirág koszorúval, melyben

oly egyszer, oly szzies volt , még az oda-

adás perczeiben is, oly szerelmet kelt, b-
vös, bájos amaz estén, midn térdelve, kezét

összekulcsolva s szemeivel a csillagokba mé-

lyedve, lepte meg öt, azután eszébe jutott

az els kézszoritás, a viszonzott csók, és a

románcz végszava

;

« Örökké, örökké!*

Azután látta öt, késbb hideg, feledé-

keny, idegen s htelen alakjában, hiába zte

el magától Dániel, hiába rázta fejét és kap-

kodott kezével, miként a fantomoktól kisér-

tett haldoklók cselekszik, ott lebegett ö min-

dig, mint egy fekete árny közte és Mignon

közt, ki a hittérítvel nevetgélt.

Dániel, hogy eltérítse szellemét a kínos

látománytól, saját leikébe akart pillantani s

szemrehányást tett magának mindenféle bölcs

okoskodásokkal : Mi az ördög, hát lássuk

csak, hol is vagy te? Nem épen most jöttél

ki a polgármesteri hivatalból? Nem nász-

utazásodat teszed-e jelenleg? Ez a szép szke

alak, oly vidám, kedves arczélével, telve csin-

talan kellemmel, ime a te feleséged, ezentúl

már most örökre övé életed, szived.

Hiába való fáradtság. Valami megtört

az lelkében, mit semmi, de semmi sem tu-
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dott már pótolni. Csak egyszer lehet igazán

szeretni, és az els szerelem soha sem enyé-

szik el; az utána támadó vonzalmak már

csak szeszél}mek vagy délibábnak mondhatók.

— Igen, de hiszen én most már le va-

gyok kötve, mit tettem és miként cseleked-

tem én ilyet ?

Dániel lehunyta szemeit s kissé elkésve

tndött e kérdés felett
;
pedig ily esetekben

majdnem mindig jobb soha, mint késn saját

viseletnket birálgatni. Miért is nsült ö meg
újra? Ah, az id, az elhagyottság, az una-

lom, Velencze elpusztító légköre, a tavasz

veszélyes, rossz tanácsai, az a véletlen talál-

kozás a nagy csatornán, az a kellemes négy

szem közti egyttlét, a lugas alatti együttes

reggelizés, azután a gyászos távsrgöny, a

hirtelen és sürgs elutazás. Mignon gondos-

kodásai, betegápolói odaadó önfeláldozása,

kedvessége, a feltalált kincs, az utolsó óra

felindulása, elérzékenylése és a haldokló

végs kívánsága, mindaz a számos körül-

mény idézte el, és mit tudom én még, hogy

mi? Egy különös varázs, talán a mámor, a

szenvedésbeni kimerülés, s az uj élet vágya,

a jöv felé való törekvés, a fiatalság és re-

mény egy utolsó ditö kecsegtetése, a felhe-

vlés, minden kényszeritett engemet, hogy

kezemet, nem pedig szivemet felajánljam neki.

De mi bajom hát nekem, és honnan ered ez

a zavar, mely lehangol, elszomorít? Alagut-

ban valék, és a helyett hogy kibontakoznám,

vissza felé mentem, csupa homálytól kör-

nyezve: már nem volt egyetlen világos pont

sem sehol, csak messze mögöttem. Egy lö-

kés hirtelen visszatérített; a homály kitisz-

tult és magam eltt láttam újra a napfényt.

Követtem azt, vájjon bn-e ez ? És ngyan ki

akadályozhatja meg, hogy még én is boldog

lehessek ?

íme, ezekrl mind felvilágosíthatta volna

egy jóságos lélek Dánielt, például Eozina, ki

úrnjét alaposan ismerte. Eozina azonban le-

rázva nyakáról a németet, éppen az élelmi-

szerekkel telt kosár megkönnyítése tárgyá-

ban szándékozott mködni.
Mignon legyezjével legyezte magát,

hogy elkergesse a szúnyogokat, mig a terít,

egy valóságos imádságos könyv, egy Guy du

Chesne prózában, nem sznt meg üdvös ta-

nításával.

A vonat egy pályandvaiba érkezett. A
kis Vallis városban volt, kissé szomorú hely.

mint a Ehone egész völgye, melynek belse-

jében a sós kigözölgés hség nagyon is sok

szúnyogot és golyvást idéz el.

Az ember csak a hegyen lélekzik sza-

badon. De mégis lehetetlenség folytatni to-

vább az utazást
;
a simploni postakocsi csak

másnap volt indulandó. A szálloda kényel-

mes, a vidék nmskatály bora igen jó sziv-

erösit, de e pillanatban Dánielnek, Mignon-

nak, st talán még Eozinának is inkább

szabad ég alatti térre, egy szép tó, vagy

éppen a tenger bámulatára volt szükségük !

Mindhárman oly némák valának, hogy töké-

letesen idegeneknek lehetett ket egymásra

nézve tartani.

— Három szobát parancsolnak ? — kér-

dezte a vendégls.

-- Igen, három szobát, — válaszolt

gépiesen Dániel.

Egy közös asztali ebéd mindenkor unal-

mas szokott lenni. Dániel már az els tál

étel hordásánál felkelt és ffájást adva ürü-

gyül, a tornáczra ment ki, mely verandát

képezett; ott egy oszlophoz támaszkodva,

csodálhatta a sebes folyót, a kimagasló távoli

hegyeket és a viruló szép, üde, zöldszinü

feny erdt, melyet a nap alkonyló sugára

lángba borítani látszék.

Dániel azonban nem figyelt semmire s

egészen elnyomta t a fáradtság. Ebéd után

Mignon utána ment s feltalálván t, egyik

kezét vállára nyugtatá, miközbe nagyon nyá-

jas hangon kérte

;

— Legyen irántam szinte, Dániel, az

ön lelke most is egészen Eenéenél bolyong.

XXVIII
Násséj.

— Nos hát igen, — viszonzá Dániel.

Kérem, esedezem, bocsásson meg nekem, hi-

szen különösen ma kellene felednem azt a

kínos mnltat, mely nekem annyi szenvedést

okoz. Nem helyes tlem, és sértem önt az

által, jól tudom, st vádolom is érte maga-

mat. De mit tegyek ? a gyötr emlék ersebb

nálamnál.

— Tudja-e, Dániel, miért szenved ön

annyit ? Mivel egyedül szenved csupán.

— Meglehet.

— Most már ketten képezünk egyet,

nemde ? Mit képzel, hogy élhessünk mi együtt

egy oly mély titokkal közöttünk, oly bánat-

tal, melyet nem ismerve se vigasztalni, se.
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se megosztani nem tudok. Legyen bizalmas

irántam, és közölje velem, bármi legyen is,

úgy szeretném az ön szenvedését enyliiteni,

akkor tudnám legalább, hogy én is miért

szenvedek ?

— Önnek igaza van, — mondá Dániel.

Azzal Mignont a kertbe vezette s onnan ki

egész a szabad mezre, csak úgy a vélet-

lenre bizva barangolásukat a folyam menté-

ben, azután röviden, a nélkül, hogy túlsá-

gosan idzne a részleteknél, elbeszélte neki

Renée és Oruy du Cliesne regén)^ét.

Mignon némán, elmerengve engedte öt

beszélni, a legkülönbözbb érzelmek benyo-

mása alatt küzdve. Ahriman és Ormuzd : az

árulás és nyiltszivüség érzelmei, a féltékeny-

ség és részvét, a bizalom és jósá?, váltakoz-

tak keblében. Dániel oly boldogtalannak lát-

szott, hogy Ormuzd diadalmaskodott végre.

— Nem, barátom, nem, lehetetlen, —
kiáltott fel, lábával toppantva, ne mondhassa

senki, hogy én önt ez iszonyú gyanúba

hagytam meg. Renée tiszta, ártatlan, mint

a hó.

— Hogy tudja azt ön ?

— El fogom mondani, de pihenjünk

meg itt, én már fáradt vagyok.

Az éj besötétedett
;
Mignon egy ledlt

fatörzsre ült le; Dániel pedig vele szemközt

egy palakö rakásra; száz lépésre tlük hegyi

patak zuhogott.

— Mikor ön elutazott Velenczébe, —
kezdé Mignon, — Guy útban volt szintén

;

és csakis ön eltt pár órával érkezett visz-

sza Tramontba. Legelször engemet látoga-

tott meg; nem is tudom, bevalljam-e azt oly

féltékeny természet férjnek, a min ön,

uram, hogy ö nem Renéebe volt szerelmes,

hanem én belém Igen, nekem udvarolt, ne

nézzen rám oly rémiten, hiszen elijeszt.

Renée a legcsekélyebb ábrándozást sem en-

gedte volna meg a troubadournak. Nagy
erkölcsi predikácziót is tartott neki Renée

egy napon, valami madrigal végett, melyet

Guy hozzája irt és albumába csúsztatott
;
az

ön neje visszaadta azt neki és meglehets

száraz hidegséggel kérte fel, ne látogassa t
meg soha többé az ön távollétében. Ez az

egész nálam történt, és igy jól tudom. Éppen
e jelenet következtében irt Guy ur menteget,

bocsánatkér levelet Renéenek, mig ö maga
elutazott.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
Jókai legújabb regénye, a «Ris király(vk» meg-

jelent a Révai testvérek kiadásában. A «Kis királyok*

cselekvénye a harminczas években játszik s hsei

azok a magyar nábobok, kik saját roppant te-jedelmü

U'-adalmaikat sem ismerik. Ezeknek a kis királyoknak

rendkivfili érdekes életét irja le a nagy r gényiró

vagy helyesebben festi szingazdag ecsettel. / regény

különben tárgyi összefüggésben van a Magyar Nábob

s Kárpáthy Zoltánnal s azok, kik e két híres regényt

olvasták — pedig nagyon kevesen vannak, a kik nem

olvasták — meglepleg érdekes pendantoka fognak

a Kis kiiályokban találni. — Az illusztráczló at Jókai

leánya, Róza rajzolta, ki utóbbi idben, miót . Liczen-

mayer tanitványa, nagyon sokat haladt, — A Kis ki-

rályok Révai testvérek könyvkiadóhivatalában jelen-

nek meg Budapesten, IV. Váczi-utcza 11. sz. Egy-egj^

füzet ára 25 kr. A Révaiék szalon könyvtárából (dí-

szesen bekötött példányokban) megjelent Jókai Mórtól

A czigánybáró, ára 80 kr. Claretietöl A miniszter ma-

gyar fordítása, ára 80 kr. Továbbá megjelent ugyan

itt: Egy valódi hs. díszesen kiállított s illusztrált

elbeszélés az iljuság számára, irta Grévin (francziából

fordítva), ára i frt 50 kr. — A tudomány vértanul,

829 lapnyi nagy m, 34 eredeti, díszes fametszetü kép-

pel. Tissandier Gaston mve nyomán a hazai viszo-

nyokhoz alkalmazta Könyves Tóth Kálmán. A m a

gyakorlati tudományok ama hseinek élettörténetét és

mködését tünteti elénk, vonzó, megkapó modorban,

kik éltüket áldozták fölfedezéseikért. A magyar for-

dítás szakavatott és több hazai példát sorol el. Ara

3 frt. — Rossz asszony várat veszt. Regényes, illuszt-

rált korrajz a XVII. századból, P. Szathmáry Károly-

tól. A korrajz a tüneményes erdélyi török világban

játszik, festi jelenetekben s vonzó kalandokban gaz-

dag. Ára 1 frt 50 kr. — Tolnai Lajostól uj egy kö-

tetes regény jelent meg Singer és Wolfner Egyetemes

regénytárában, czime a « Jubilánsok*; ára vászonkö-

tésben 50 kr. A nagybecs könyv megjelenésére

ezúttal csak felhívjuk olvasóink figyelmét.

Uj orosz dalm. Szentpétervárott nagy sikerrel

adták el a «Cordélia* czimü dalmvet. A zeneszerz

Solowieff, a szentpétervári konzervatórium tanára s a

dalm szövege Sardounak «La haine* czimü drámája

után készült. Az uj dalm zenéjét nagyon dicsérik.

A nemzeti színház legközelebbi újdonsága : Rá-

kosi Jennek «Endre és Johanna* czimü öt felvoná-

sos tragédiája, deczember hó els felében, eddigi meg-

állapodás szerint 11-én kerül színre Endrét Nagy

Imre, Johannát Jászay Mari asszony fogja játszani. A
darabban tizenkét változás van s több mint ötven

szerepl vesz részt benne. A történet színhelye Ná-

poly és Aversa. A próbák már javában folynak.

Ezenkívül elkészületre ki vannak tzve a fordított

újdonságok közül Claretienek «Ziláh herczeg»-e,

Raymond Deslaudesnek «Antoinette Bigaudy>-]>i és az

eredetiek közül Ábrányi Emilnek « Végrehajtó)^ czimü

egy' felvonásos vigjátéka.

Szerkeszt ; Ábrá.nyl Emil. — Kiadó ; Algrner Eajoa.

(Folyt köv.) Pallas részvénytársaság nyomdája.
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AZ OLASZ EPOSZ KÚTFI.
Irta : Rényi Rezs.

(Folyt )

Nagy Károly igy szól a rege —
Spanyolországba távozván hadaival, Macáriót

a niaganzai Gano unoka öcscsét birodalmában

helyettesül rendelte.

Roland gyanút éleszt ellene a császár

szivében, s hogy ezt benne niegérlelje, babo-

nához nyúl. Roland Ázsiában léte alkalmá-

val egy megkeresztelkedett szultántól aján-

dékba nyert varázsló könyvet nyitván meg a

császár eltt, a könyv varázs-formáival szá-

mos ördögöt idéz fel. Ezek egyike felfedezi:

inikép Macário Frankhonban elhiresztelé, hogy

Károly Spanyolföldön hadainak utolsó embe-

réig elveszett, megnyerte a császár nejét, s

ezt már másnap nül veendi, magát pedig

császárrá koronáztatja. Károlynak, hogy a

baj elejét vegye, gyorsan kelle cselekednie.

Az ördög tellát nyomban fekete pari])ává

változik, Károlyt még ugyanazon éjen a le

vegön át Párisba ragadja. Itt alig lépték át

a palota kapuját, a paripa t. i. és lovagja,

midn a császár isten iránti háláját, a sze-

rencsés megérkezés fölött kifejezend kérész

tét vet magára. Az ördög e jelet nem szen-

vedheti, elrohan, eltnik s lovagját a palota

lépcsjén leveti.

A császár most zarándok ruhába öltözve

neje szobáiba igyekszik. Itt oly jelenetek

folynak le, melyek igen hasonlitanak a haza-

tér Odszszeuszéihoz. Valamint ezt, úgy Ká-

rolyt is kutyája ismeri fel legelbb, s vala-

mikép Penelope, úgy a császárné is soká

kétkedik, mig egy titkos jelre örömmel fel-

ismeri férjét. Károly erre néhány barátja

segélyével megöli a trónrablót, nejét és ko-

ronáját újra birtokába veszi, a Maganzaház

tagjait végkép leveri és ilyetén módon rendbe-

hozván Párisban ügyeit, ismét visszatér se-

regeihez Spanyolországba.

Ez önkényesen sztt epizód után, a

költ újra visszatér a krónikához és szoro-

san ragaszkodva hozzá, ennek eseményeit

uyomról-nyomra követi, a Roncesvalle-i csa-

táig, Rolanduak hsies küzdelméig, midn
Durindana (Durandai kardjától, hog}^ ellen-

ségeinek kezeitl megszabaditsa, búcsút vesz

és széttöri a sziklákon s az ellenség holtjai-

nak halommá ntt bástyáján számban túl-

nyomó ostromlóitól szorongattatva, végszük-

ségében rettenetes kürtjét megfujja.

E népies hs költemények, regék, ro-

mánczok, s az imént ismertetett krónika,

képezik az olasz eposz anyagforrását s tár-

gyukra nézve három osztályba sorozhatók.

Az els a britt Artus monda, Lancilotto és

Tristan lovagok regéivel s az asztalkor hsei-

vel. Második osztályba esnek az Amadis re-

!
gék

;
a harmadikat képezik Nagy Károlynak

I

és paladinjainak története, melyhez számos

kóbor lovag s a Nagy Károlyt megelz idk
lovagjai felöl szóló mondák, Fiovo, Fiora-

vante, Rizieri, Buovo di Antona lovagregé-

nyei sorakoznak és együttvéve a Reali di

francia regekör tárgyát képezik.

A kútfk kijelölése után helyén valónak

tartjuk jellemzésüket.

Komoly és szigorun erkölcsi felfogás

lengi át a Reali könyveit. Vezéreszméje a

kereszténység vallása, mely magában véve

is malaszt, védve a pártján álló és egy igaz

Isten által. Mindazok, kik e vallást elvetik,

érdemesek arra, hogy kiirtassanak. Éhez

képest cselekesznek is a rege keresztény

hsei. Midn például Balda városát megost-

romolják, mindazon lakóit, kik kereszté-

nyekké lenni vonakodnak, számszerint 70.000,

kardra hánytak. Nevezetes mozzanat mégis,

hogy e vallási buzgóság mellett a pápa, mint

Krisztus utódja, nem nagy tisztelet tárgya.

Majd egy majd más párthoz szit, amint t. i.

egyik vagy másik félhez közelebb rokonság

kötelékei fzik s világosan kimondja a rege

:

hogy a szaraczénok kalifája több tekintély

I

és tiszteletnek örvend, mint a keresztények
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pápája. Jól szemiigyre véve, a Reali regéi- í

ben, a kereszténység a fegyver és egy isten

vallása, ki minden fölött ui-, kitl származik

minden hatalom, melynek rendjében mindenki

engedelmeskedni kötelezve van. A keresz-

ténység terjesztésére Istentl kiválasztott

karolingi családé pedig egyedül a dicsség,

mig a pápa alárendelt szerepet képvisel.

A jellemek typuszok, s épen ezért majd

mindenikök egymáshoz hasonló, s alig külön-

böztethetk meg sajátságaikban. Fiovo, Fio- I

ravante, Bnovo, Nagy Károly, Orlando mind

elüzetnek az atyai ház tzhelyétl, idegen

tartomáiij’okban nevelkednek s jutnak hir-
|

névhez, visszatérésük, hóditásaik is igen

hasonló körülméiyyek közt történnek.

A Reali könyveiben az általunk meg-
i

szokott nevezés alatt ismert lovagiasság, igen !

eltér annak magasabb fogalmától. A lég-
1

nemesebb hs, vagy a legjelesebb Paladin

htlensége, szószegése jogosnak tartatik,

amint a szenvedett megbántás visszatorlását

tartja indokául. Ama szerelmi bonyodalmakat,
;

melyek több más moudaköz sajátos éltet
'

elemét képezik, itt hasztalan keresnk. A
szerelem követeli ugyan jogát, de felette i

egyszer és szerény a cselekvények be való

avatkozása. Rendesen ni erénynek tnik

fel, mely valamely hs nagy tetteibl sarjad-

zik, s átalában kiváló hség és tisztaság jel-

lemzik, ennélfogva a Reali könyveiben nincs

egy mozzanat sem, melyben a sikaralósság

árnyékát is felismerni lehetne.

A varázslatok szórvánjmsan fordulnak

el, st inkább kevés hitelre találnak. Pél- '

dául midn Fioravante anyja egy az ártal-
^

inas italok ellen szolgáló talizmánt ajándé-
i

koz fiának, a Reali Írója kétkedve kutatja,

mibl állhatott annak ereje, valamint azt is

határozottan kétségbe vonj'a, mintha Orlando

és Ferraú varázs-er által lettek volna seb-

hetlenek, ezt csak is fegyvereik kitn vol-

tának tulajdonitja.

Vallásos gondolkozás, ájtatos eszmék,

egyszer tiszta szerelem, emellett szabad

akaratú alárendeltség a király, az ur iránt,

férfias barátság, mint Danese és Nagy Károly,

íSansonetto és Oldandó között, fzi egymás-
j

hoz a Reali cselekvényeiben fellép szemé-

lyeket s e szellemi viszonylatok hozzák moz-

gásba az egészet.

Az eladás különösen csatakéjteibeu, pár-

b.ijok leiiásában nem csak igen részletezett

és ,szemlélhet, hanem nagy elszeretettel is

kezeltetik, s a i'égi krónikások, történetírók

szokását követve, szónoki hevélytl áthatott

beszédek kisérik a csaták és tanácskozások

jeleneteit. A kivitelt tekintve, habár egyes

részeiben ellentmondó adatokkal találkozunk,

egészben véve a kompoziczio ügyes és tár-

gyát uraló elmére vall, a mesék bonyolítása,

csomóinak megoldása, jelesül Ottaviano, Buovo,

(iherardo da íratta történetében, különösen a

Spagna könyvében jól kigondolvák, s a ka-

tasztrófát felidéz mozzanatok már a munka
els fejezeteiben elökészitvék. E költileg el-

rendezett anyag egyedül a fonna tökélyét

nélkülözi.

Tagadhatlanul idegen Itáliában az egész

anyag s mégis ennek befolyása hozta létre

az olasz eposzt, fejldéséhez azonban egy

nagy nemzeti beható járult és ez, amint meg-

tenné a m-eposzt, egyszersmind saját nem-

zeti jellemének bélyegét is nyomban rá-

ütötte

Különösen méltánylandó itt, hogy Itá-

liában a lovagrend, mely a lovagregények-

nek föalakjait adja és átalában a lovagvilág

nem csak nem birt csábervel, st inkább

a korán köztársasági irányú polgárosodás

eltt ellenszenves volt. Az idegen elem tehát

semmi vagy igen csekély befolyást gyako-

rolva, nem bírta lekötni a közérdekldést.

A nemzetnek finom, számitó, reális szelleme,

koián találta fel ellenkez irányú eszményét

a kereskedés, ipar üzésben, s a rajongó lo-

vagvilághoz emelkedni nem tudott, nem is

aiíart. E népnek számitó szelleme nevetsé-

gesnek találta e rajongást, s valamint más

népeknek Rómából intézett hitbuzgóságát,

úgy a lovag-élet kalandosságát is kigunyolta.

Kereskedés sarkalta szellemét, ez indította

nagy tettekre, s maga az egyház is e téren

támogatta legjobban, ez a szellem terem-

tette meg nemzeti nemességét és fejedel-

meit. A reálisan biztos alapról Itália fiai a

lovagrendet ennek legvirágzóbb korában is

lenézték.

Ebbl folyik : hogy eposz irodalmukat

megelz mondáik, regéik, lovagregényeik-

nek a nemzeti eredetiséget teljesen nélkülözni

kellett, s mi bennök tartalom, az mind idegen,

franczia, spanyol, germán .''zármazásra mu-

tat, s még akkor is, midn eposz Íróik e

különböz népies regényeken épiték fel köl-

teményeiket, tárgyilag nézve, ezekben az
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eseményeket, világmozgató eszméket, és hsei-

ket épenséggel idegenek Olaszországban.

Éhez járul : hogy Itália gyermekei rég

megszokták magokat a rómaiak egyenesen

leszármazó unokáinak tekinteni, s ez indo-

kon az ókor és irodalmának tanulmányozása

valósággal soha sem szünetéit teljesen, s ez

tagadhatatlanul jótékony befolyást gyakorolt

szemben a scholastica theologia mindent uraló

állapotával, mert a természetes és történelmi

igaz iránt való érzék élénkült általa; más-

részt azonban hátrányait sem hagyva figyel-

men kivül, az antik világ eszméinek — mik

az uj viszonyokba sehogy sem lehettek be

ékelhetök — ferde uralma alá hajtotta. Mig

más népek zavartalanul képezték ki nem-

zetiségüket már alakulásuk itju erejében, és

ez alapon sikerült nekik irodalmuk mezején

nagy alkotásokkal fellépni, addig az olaszok,

hiányozván a talaj, a kínálkozó idegen ele-

mekhez nyúltak, de nem tulajdoníthatván el

az idegen népek sajátságos és nemzeti vo-

násait teljesen, és a maguk valóságában, az

idegen költészetbl is csak az átalános voná-

sokat vették át, és tartották meg, a keresz-

ténység és lovagiasság eszméit és formáit.

Ez is nehézségekkel találkozott
;

mert a

scholastika helyét az ókor irodalmának tu-

dományos feldolgozása és utánzása foglalván

el a humanizmusnak korszakában, ez az

olaszok figyelmét nemzetiségük érdekeitl és

történelmöktöl újabban elvonta. Már Petrarca

ellenszenvének és megvetésének adott kife-

jezést a lovagregényekkeí szemben, midón

pedig a XV ik században elkezdették mü-
;

vélni az eposzt, észre kellett venniük köl- !

tiknek, hogy azok anyaga sem maguk, sem
|

honfiaik elhaladott felvilágosodásával, sem

meggyzdésével, érzelmeikkel, gondolkozá-

sukkal, legkevésbé pedig történelmükkel nem
egyezik meg. Ez tenné azután ama keser
gúny és irónia fanyarságát, melylyel legtöbb

eposzaikban jelesül, Pulci-nál találkozunk, és

a mely nem kíméli a legkomolyabb, legne-

mesebb eszméket sem.

Az olasz romantikus eposz tehát nem
fejldvén természetszeren a nemzet ösmon-

dáiból és történeti emlékeibl, melyeket a
|

nemzeti öntudat és nagyságból merített lel-
j

kesedés ihletett volna, következik : hogy az
I

idegen anyag inprodukcziója mellett az ob-
'

jektiv józan elme reflexiói kerültek túlsúlyra,
{

s a népies ei)osz helyét a meposz foglalta i

el, mely azonban kezdetben megtai'tván a

példányok kezdetleges gondolat és kifejezés

alakjait, nem bii t magának egyhamar a m-
vészet talaján is életet biztosítani.

Ha már most a romantikus eposz ele-

meit osztályozva mérlegeljük, feltaláljuk benne

mind azon mythikus motivumokat, melyekkel

az alapjokul szolgáló krónika a karolingi

mondakör alakjait mint egy dicskörrel övezve

festi. így nézve, a romantikus eposz az antik

világ romjain épült szimbolikus története a

középkornak. Benne a kereszténység befo-

lyásával újjá alakult polgárosodás történel-

mének szelleme érvényesül, küzdve egy újabb

barbársággal, hogy gyzvén. Krisztus kereszt-

jét a sz. sírra tzze, e körül . gyesitve a né-

peket, kik eddig szétszórva külön érdekek-

nek áldoztak, ekép átalakítván a társadalmat,

újabb viszonyokat, újabb egyezményeket, a

szorosabb egybetartozás eszméjét alkotván,

megnyitja egy újabban virágzani kezd ifjú

ernek, egy ujabbi hs kornak korszakát.

Azonban a czivilizáczió e nemének, a tévely

és hit eme küzdelmének nincs egy kidombo-

ruló hse, mert a népek összegét, egész nem-

zedékeket veszi fel harczaiba
;

mindnyája

küzd mindnyája ellen, e küzdelemben felis-

merni tanulja ugyan egymást, majd testvé-

resül. Ebbl folyik a romantikus eposz tárgyi

egységének, a történelmi hség, bonyodalom

és a jelenetezés biztosságának hiánya. Igaz

ugyan, hogy némi elszórt adatok fonalai bi-

zonyos központ körül fonódnak egybe, mint

.leruzsálem, Compostella, Pranczia- és Spa-

nyolország, Artúr király. Nagy Károly, Ró-

lam! és Eerraú
;
de ha a történelem lapjait

felütjük, tapasztalnunk kell ; hogy sem Ar-

túr, sem Nagy Károly, sem Roland alakjai

az eposz személyeivel nem egyeznek, s hogy

ezek úgy a mint ket a románczok festik,

csak a költk fantáziájában éltek.

(Vége köv.)

A FÜTYÜLÖK.
— Rajz. —

Irta: Pap Endre.

Dupó Jani a korcsmában már az ötödik

fütyülövel vette be. Azután kiment onnan az

utczára. Szép csendes szi es esett. Ekkor

eszébe jutott, hogy az ö vályokja, a mit a
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helj^beli uraság számára készített, takaratlan

van; össze ugyan össze van rakva, de ez

nem ér semmit.

Okvetetlenül egy kötél szalmára kellett

szert tennie, hogy betakarhassa. El is indult

a falu végén lev pajták irányában, hogy ott

a kívánt szalmát beköthesse és rendeltetése

helyére szállíthassa. Mire a pajtákhoz ért,

akkorra már egészen besötétedett és az es
folyvást esett. Ott leült egy csomó száraz

szalmára és hosszasan elgondolkozott. Leg-

inkább a sorsa forgott fel, hogy a csizmadia

mesterség mily gyengén megy itten, ebben a

kis falucskában, semmi jövedelem sem fordul

belle, annyira, hogy az ember kénytelen a

vályokvetésre adni magát. Már ebbl egész

nyáron még is csak fordul valami, hogy leg-

alább a felesége és gyermekei télen meg nem

koplalnak. Szomorú állapot biz ez ! Mig a

tekintetes Hanthó Lajos ui- élt, egészen más-

képen volt minden, ö magának, gyermekei-

nek, cselédeinek nála rendelte meg a lábbe-

liket, de mióta ö meghalt és birtoka idegen

haszonbérl kezére ment át, ettl a szép ke-

resettl egészen elesett.

Szegény Hánthó Lajos ur, de jó embei’

is volt ! Ha oda mentem csizmákkal, hány

fiityülövel adogatott egy végben ! Igaz, hogy

is nagyon szerette az italt, öt-hat pohár-

kával igen könnyen eltüntetett, s mily kel-

lemes volt ilyenkor, mi mindent össze nem

beszélt a világ folyásáról, kezemet megszo-

i'ongatta s váltig ismételte, hogy én vagyok

a legkedvesebb barátja . . . igaz barátja . . .

a többi úri barátjai szemben hízelgk és e

felett álnokok és i'ágalmazók, de ön bará-

tom, talpig derék ember!

Mikor elbúcsúztam tle, elkísért egészen

a korcsmáig és ott elmulattunk néha éjfélig

is, egy pái- liter borocska mellett. Isten nyu-

gosztalja meg haló földében ! Adjon neki az

isten csendes nyugodalmat, egészen az örök

feltámadásig, a hol majd újra találkozni fo-

gunk s tovább fogjuk fonni régi barátságunk

fonalát, a mit a halál ide lenn olyan kegyet-

lenül megszakasztott 1 - Ámen !

Körülbell akkor, mikor azt a szót ki-

mondta, hogy «Amen», mély álomba merült,

de legfeljebb félóráig tartott az alvása, az-

után felébredt és azonnal eszébe jutott a vá-
i

iyok és a szalma, sietnie kellett, jiieri az es I

meglehetsen permetezett. Azonnal hozzá is

látott, hogy egy jó nagy kötéllel bekössön.

Bekötni csak bekötötte, de igen nehéz volt

felemelni a vállára, nyögött, kapálódzott, de

biz az nem igen akart sikerülni. A mint igy

hasztalanul küzködött, hosszú fekete kabátos

ember közelgett feléje, nagy, kimért léptek-

kel, a szalmaköteget megfogta és szó nélkül

a mester vállára tette.

Jani végig nézte a fekete alakot.

— Istenem! istenem!

Az alak feléje fordult és szótlanul né-

zett rá.

— Istenkém! Minden lélek dicséri az

urat! . . .

Az alak arcza oly szép volt s oly szá-

nalmasan nézett a mesterre.

— Tekintetes uram

!

Az alak tiltólag emelte fel a kezét.

— Hánihó Lajos ur! Nagyságos uram!

Kedves barátom

!

Azután a szalmaköteget elei esztette,

térdre esett s kezét mellén keresztbe tette.

Az alak egészen közel ment hozzá és

megszólalt

:

— Halálom óráján azt hittem, hogy mi-

kor én elmegyek, lm barátja leszel csalá-

domnak.

A mester lehorgasztotta fejét és nagyot

nyögött.

— De nem lettél az. Mikor Irénnek két

kérje volt, te a bárónak fogtad pártját, ho-

lott jól tudtad, hogy milyen ember! Feslett

élet, hazug és hamis kártyás . . . Mért nem

adtad a falusi tanítónak?

— Én csak féreg vagyok, nagyságos

uram, engem a nagy urak lábbal tiporhatnak.

— Azt is jól tudtad, hogy milyen ember

a tanító, szelíd, békeszeret és emelkedett

lelkit férfi.

— Tudtam, de én mit tehettem?

— Te titkos levélhordó voltál a báró és

Irén között.

- Kegyelem ! kegyelem
!
gyalázatos ht-

len voltam, de én csak azt hittem, hogy az

igy van jól, én Irén kisasszonyra nézve sze-

rencsének tartottam a bárót.

— Ez a legnagyobb szerencsétlenség!

Fiaim is szerencsétlenek lettek. Géza szere-

lembl fbe ltte magát, Aladár pedig pár-

bajban megsebesült. Most már azt mondom

neked, hogy holnap reggel eredj el a nni-

höz és mondd meg neki, hogy a kis Gizel-
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Iára iigy vigyázzon, mint a szeme fényére,

mert szemmel tartom

!

Igen, elmegyek, nagyságos uram !
—

szólt Jani fejével integetve.

Kelj fel, vedd fel a szalmádat és ta-

kard be a válykodat.

A mester felkelt, felemelte szalmáját és

elindult, a fekete alak pedig nagy léptekkel

felment az átellenben lev hegyre és ott meg-

igazitgatta a határköveket.

Jani pedig amint maga maradt, eldobta

a szalmát, haza szaladt és ott minden ru-

hástól bebújt az ágyába.

Másnap reggel szánalomra méltó, két-

ségbe esett kinézés ember jelentkezett öz-

vegy Hánthó Lajosné nagyságánál, ott

összehadart mindenféle érthetetlen dolgokat;
j

<Azt üzente általam a nagyságos ur, hogy
J'

Gizella kisasszonyra úgy tessék felügyelni, !

mint a saját szemefényére, mert szemmel

tartja*.

Az özvegy csengetett a cselédjeinek
: |

« Vezessétek el innen ezt a szegény embert,

mert hihetleg meg van bolondulva!*

GYJTEMÉNY
A CID-KOMÁNCZOKBÓL.

— Spanyolból fordította: Beksics Gnsstáv. —

(Folyt.)

CXIII.

Don Rodrigo de Vivar,

És Jiinena együtt vannak,

S a számü^sésrl beszélnek,

Mit jó Cid nem érdemelt.

Don Alíonzo számzi.

Vigadnak az irigyek.

De sir ám Castilia,

Mert ez immár árva lesz.

Cid kincsét és vagyonát

Felemészté háború.

Nincsen pénze annyi sem,

Mennyi a nagy útra kell.

Két zsidót hi meg ebédre,

S asztalához ülteti,

S kér tlük ezer forintot.

Szép baráti szókkal ám.

Két ezüsttel töltött ládát

Biztosítékként igér,

S hogyha nem fizet egy évig.

Adják el majd mind a kettt.

ÍH9

S törleszszék a tartozást,

Amiként kialkudák.

Két ládát ad Cid nekik ;

Homokot rejt mindenik.

A Zsidók a Cidbe bízva,

A pénzt átadják neki.

«— Oh, gyalázatos nyomor.

Hány erényt rákényszeritsz.

Hogy tled szabadulandó

Bnöket kövessen el

!

Alíonzo, uram, királyom,

Csak az árulókra hallgatsz,

S elzárod híved eltt

Füleid és váradat.

Távozom holnap Burgosbó',

S meghóditok a határon,

Egy kis váracskát a hol

Megnyugosznak emberim.

Ámde mind oly nagyra vágyók,

Akik vélem jönnek el,

A világ négy része is

Szk lesz nékik, azt hiszem.

Zászlóim lobogni fognak

Váram büszke tornyain.

Jó fogadtatást lel nálam

Minden megsértett lovag.

Hogy országodnak nevét,

Fentartsam, megörökítsem.

Mit meghóditok, a földnek

Uj- Castilia lesz ueve».

cxv.

Nagy haragot táplál Alfonz

Cid, a castillai ellen.

Hogy ötét megesketé

Testvére haláláért.

Boszuját elrejti mélyen,

Éils csak alkalomra vár.

Toledóból mór király j
— Ali Maimon a neve —
Panaszolja a királynak,

Hogy Cid országába tört,

S ott Toledóig nyomulva

Sok mórt ejte foglyául :

Hét ezer a foglyok száma

És a zsákmány rengeteg.

Alfonzo király haragszik,

Cid ellen boszura gyl.

Most nagyobb, mint volt haragja.

Mert nagyon eláztaták

Az országnak nagyjai.

Irigységbl öt, a Cidet.

A király most Cidnek ir :
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Legtelebb kilencz napig

Hagyja el országait,

Mert nem tri t meg itt.

A levelet dón Rodrigo

Koboninak megmutatja,

Mind vádolják a királyt,

Hogy hálátlan Cid iránt,

S hogy oly bátor és kipróbált

Lovagot számzni kész.

Aki oly hiven szolgálta

Öt, atyját, s testvéreit.

Mind azt mondja: vele megy,

És mind h szolgája lesz,

S hogy mindnyája halni kész

Véle a csata mezn.

Az ajánlat, az Ígéret

A jó Cidnek tetszik ám,

S másnap reggel már elindul,

A bivári si várból

:

Rokona mind véle megy.

Lelkesült mind és vitéz.

Rodrigo hozzájuk fordul

Es ekként szólitja ket:

«— Castillába visszatérünk.

Ha isten megengedi,

S vissza kincs- és hirrel térünk.

Ezt én mondom, én, a Cid !»

cxx.

A nemes Cid átvirraszt egy

Hosszú éjét reggelig,

Sirva hag3’ja el Jimenát

És kedves leányait.

Ám a hsöket meglátva.

Akik, San Pedro eltt,

A nagy sikon rája várnak.

Bátor hangon igy beszélt

:

« ~ Ötszázan vagytok hidalgók.

Kik kisértek engemet,

Nem kell mondnom, hogy mivel

Tartoztok a neveteknek.

Mivel engem a király

Jogtalanul számzött.

Gondoljátok meg, barátim.

Hogy mind számzésbe mentek,

S hogy vitézségtek, s karom

rködik hirem felett.

A király igaztalan bár.

Ne legyen szolgája az,

St a vérét ontsa ki.

Hogy legyzze ellenét*.

Válaszol mind: «oh, jó Cid,

Teljesen jogos beszéded.

S csak rendelkezzél velünk.

És mindnyájan engedünk*.

A mór földre most betörnek.

Sok csatát megnyernek ott.

Hódol is nekik erd,

Es király fizet adót.

A nemes Cid hsisége

Oly nagy dolgokat mvelt.

Hogy hódítva, Cid, hamar

Valenciáig jutott.

Zsákmányol nagj' kincseket.

És a hálátlan királynak

Nagy ajándékot küld onnét;

Éppen száz pompás lovat.

Szinaranynyal áttörött

Nj erget visel mind a száz.

Száz mór szolga vezeti

Zabláján a száz lovat.

S még száz kulcsot küld neki;

Hódolt váré mind a száz,

S végre épp négy mór királyt

Küld neki hbéresül.

S ez ajándékot viszi

H titkára Ordonno.

CXXXIX.

Gyztesen tér vissza Cid

Szent Péternek templomába,

A mórok ellen vívott

Gyzelmes csaták után.

Harsognak a trombiták.

Jelzik, hogy Cid érkezik,

Babieca nyerítése

Túl hangzik a riadón.

Az apát és szent barátok

Várják a kapuban t.

Istennek hálákat adnak,

S Cidnek mind üdvöt kíván.

Cid lováról most leszáll.

S mieltt templomba lép,

A zászlót kezébe fogva,

Ö, a gyztes, igy beszél

:

«— Számkivetve távozám

Egykor te belled szent lak,

S most, hogy im, meglátogatlak.

Igédén föld lett hazám.

Számzött hazám királya.

Mivel egyszer Gadeán,

Szigorúbban, mint kívánta.

Esketém meg — bátran ám!

Törvényt meg nem szeghetém.

Mert a népé az, és|-éppen

Gyanútól mentém eképpen.
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Mit jó hbérese, én.

Oh, spanyol nép, te irigy!

így adsz hálát nékem, igy!

Tágitá országodat,

S igy köszöntd kardomat.

Mit hóditék, hozom, im

!

Tartományom, s váraim,

S átadom országom néktek,

Bár enyémbl számüzétek.

Idegennek adhatám,

Ámde ilyet nem tesz ám.

Ki igazat oszt, s nem vár,

Don Rodrigo de Vivár.

(Folyt, köv.)

JÓKAI KIVÁLÓ NOJELLEMEI.
Irta : Fülöp Adorján.

I.

Jókai valaiiieBnyi munkájának itieg van

az a ritka tulajdonsága, a mivel nemcsak

irodalmunkban, de a világirodalombau is ke-

vés Író dicsekedhetik: mindnyája érdekes.

Érdekes a szerelem azon ezernemü változa-

tainál fogva, a melylyel akár a rég elmúlt

idknek hagyományos, olykor történeti alak-

jaiba önt örök ifjú tollával uj életet, akár

pedig a mindennapi élet egy-egy alakját

domboritja ki, nem a csalódásig, hanem a

valóságig h vonásokkal. Különösen pedig

nöszemélyei azok, kiken a rajongásig men
szeretettel csüng; elannyira, hogy az újkori

irodalmakban nincs iró, ki ragyogó tollával

oly télként bajnoka volna a ni nemnek, mint

Jókai. Nincs regénye, melyben egy-egy ki-

magasló ni jellem figyelmünket kiválóan fel

ne költené s érdekldésünket fenn ne tar-

taná az életben egymással oly gyorsan vál-

takozó jó s balszerencse közepett. az egész

cselekvényen keresztül mindvégig, küzdve a

szerencséért, küzdve a balsors ellen. S ha a

sors kedvez neki, ha elérte vágya tárgyait

;

vagy ha a küzdelem közepett, akár mi nem
akadály is legyen az, mi útjában áll, ereje

megtörik s maga megbukik, Jókai finom

erkölcsi érzése, helyes tapintata a túlhajtott

szenvedéllyel szemben mindig megtalálja a

ledönthetetlen akadályt, mi a végleges er-

kölcsi megsemmisülés tekintetében akár a

férfiúnak, akár a nnek útját állja. S ha

megbuknak, soha sem választja végmegoldá-

‘ sül az élet legmodernebb megoldó eszközét,

mert még akkor is van bennük annyi ön-

uralom, hogy lemondva az életrl, megadás-

sal várják be a mindnyájunkra nézve egyenl

megoldását az életnek — a halált. Ellenkez

esetben pedig, ha a társadalom bünteti meg

akár mi okon, vesztük megrenditö, a legna-

gyobb mértékben rokonszenvre kelt. 8 ha

vannak nöszemélyei közt olyanok, kik a

közélet, a társadalom egy-egy félszegségének,

hibájának képviseli, soha sem tolja ket
eltérbe, kedvre derito humorával oly szin-

. ben tünteti fel, mely részvétünkre teszi ér-

demessé. S ha vannak nöszemélyei közt olya-

nok, kik érdemesek a nemesis boszujára, át-

,

szolgáltatja annak, mely elbb vagy utóbb,

de kérlelhetetlenül utói éri

Épen ez okoknál fogva, mert az erkölcsi

,
világrend központjává s méltán, Jókai a nt

j

helyezi, méltók kiváló figyelmünkre.

I

II.

Baradlayné a <s. Kszív cniher fiai-'-han. Miké

Sára s Imola a <í Bálványos vám-han.

Jókai 1'egényeinek t.iigyát nem egyszer

1 meriti szabadság-harczunk idejébl. Ez volt rá

I

nézve az az id, melyben átélte iíjusága leg-

I szebb napjait, melyben az ifjúból tetterös férfi

vált, s nem csoda, ha e korhoz, mely rendki vüli

eseményekben annyira gazdag, oly szeretet-

tel ragaszkodik. Azoknak a napoknak jele-

neteit, emlékeit nem is fogjuk senki tollá-

ból oly ragyogó színekkel leírva olvashatni,

mint épen az övébl. Ilyen elragadó jelene-

tekben gazdag regénye a «Kszív ember

fiai», melynek tárgya a 1848-iki szabadság-

!
harczból van merítve.

Az egésznek mozgató eleme egy n,
Baradlay fispánnak az özvegye.

A Baradlay Kázméi- fispánhoz érte-

kezletre szép számmal összegyltek ott ma-

radnak torára is. Baradlay élete utolsó per-

czeiben mondja végakaratát nejének tollba.

Három fia van. Richárd maradjon az orosz

udvarnál; ott megtanulja, mint kell a ma-

gasból lenézni s még sem szédülni el. Ödön

a testrseregböl lépjen ki s igyekezzék a

láborkarba jutni. Meg ne nsüljön, mert a

n emelkedésében csak akadálya lesz. Jen
maradjon Bécsben, hivatalban s engedelmes-

kedjék azoknak, kiket lépcsül akar emelke-

désében felhasználni. Ök hárman : a diplomata,

a katona s a fhivatalnok megersítik azt.
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mit épített. A n pedi|>- menjen férjhez Ri-

(legváry Benezéhez.

Ez a Ridegváry Bencze elvekben meg-

testesült mása a haldoklónak.

És mi volt az, miért liait igy kívánta

kiképeztetni, a miért majdan özvegyéie férjül

raparancsolta azt a férfit, kit neje teljes

életében nem csak hogy ki nem állhatott, de

megvetett V

Haláltusája közepeit is azzal az eszmé-

vel vivdik, melyért egész életében küzdött.

A magyar nemesség azon kiváltságos jogai-

nak fenni áradásáért, melyet nyolcz század

óta élvezett. «A halállal vivdik minden

idege testemnek, de én a végküzdelemben

nem gondolok arra, hogy porrá lesz perczek

tnulva, a mi rajtam por. Ezt a ^hideg verí-

téket homlokomon nem a lialálküzdelem

izzasztja : hanem a rettegés, hogy hasztalan

fáradtam. Egy negyed század oda vesz. Al-

madozó rajongók tüzbe viszik a gyémántot

s nem tudják, hogy ott satnya elemeire fog

feloszlani s soha vissza nem jegeczül. Ez a

mi nyolczszázados gyémántunk, nemességünk !

Ez az örök éltetje, örökké újra feltámasztója

az egész nemzetnek. Lételünknek titokteljes

talizmánja. — És ezt akarják megáldozni,

megsemmisiteni. Lázálmokért, mik idegen

test kór párázatával ragadtak át dögvész

idején*.

De neje nélkül számított. A n, ki hu-

szonkét év óta oly lemondással élte mellette

életét, felszabadulva zsarnok hatalma alól s

az önkény lenygözte honleányi szent érze-

lemtl áthatva, mely a dereng hajnalpirban

egy szebb jövnek zálogát látja, kitör belle

s ily szavakra készti : « Halld meg Uram
Isten, és úgy bocsásd színed elé árva lelkét

!

És úgy légy neki irgalmas a túlvilágon, a

hogy én fogadom és esküszöm eltted, hogy

mindezen rossznak, a mit véglehelletével

parancsolt, az ellenkezjét fogom teljesíteni

Te eltted ! ügy segíts meg engem véghe-

tetleu hatalmasságu Isten! . . .»

«Egy emberentuli, egy elképzelhetetlen

borzadályu kiáltás hangzott fel a csendben.

«És elbb bezárt ajkai most nyitva vol-

tak, lecsukott szemei most elmeredve és

mellén összefogott két keze közül a jobb, feje

fölé emelve.

Talán az elköltözött lélek összetalálko-

zott az égben az utána küldött fogadással s

méo- R^yszei' visszafordulva az ég kapujából,

a csillagok Htjából, megtért porhüvelyéhez,

hogy egy halál utáni kiáltással kijelentse

végs tiltakozó vasakaratát*.

És a n megtette azt, a mit fogadott

;

hanem a fej felé emelt jobb kéz, az apa-átok

is lesújtott.

A hazáját hn szeret anya azt nem

nézhette végig, hogy mig a hazája szabad-

ságáért küzd nemzet milliói lelkesednek s

vérzenek egy szent eszméért, hogy ezalatt az

ö fiai, távol hazájoktól, ne legyenek semmi

egyebek, mint apjok önz czéljának vak

eszközei.

íme a n legmagasztosabb hivatásai

egyikében, a hazáért való önfeláldozásban,

mint elharczosa a történelem tanúsága sze-

rint is országokat s a világot mái’ nem

egyszer magasabb mveltség felé terel esz-

méknek. Feláldozza fiait a hazáért. Nem kell

a haza fiuk nélkül s nem kellenek a fiuk a

haza nélkül. Vagy mind a kett, vagy egyik se.

E fogadása által Baradlayné még csak

kimagasló alak a köznapiasság körébl. Fo-

gadása keresztül vitele által válik valóságos

jellemmé.

Pétervárt lev fiának ir, hagyja ott ál-

lását a követségnél, jöjjön, mert hívja a haza,

ennek pedig szüksége van karra, kardra, de

még inkább képzett fre. S Richárd élete

veszélyeztetésével, a legnagyobb tél közepette

is elindul s megérkezik. Megnsül. Elveszi a

nemesdombi protestáns lelkész leányát, minek

apja, életében a legnagyobb ellenzje volt.

Elfoglalja az örökösödés folytán rájutott fö-

ispáni széket
;
csúfosan kizi a vármegyeház

termébl Ridegvárit, ki épen nem képzelte,

hogy az özvegy szószerint végre ne hajtsa

férje akaratát, s igy a fispáni szék rája

volt szállandó, mint az özvegy férjére, a f-

ispáni örökös törvényes beiktatásáig.

Richárd nem csekély politikai szerejiet

visz a szabad ságharczban.

Egy fiát már haza hozta.

Bécs a márcziusi napok óta folytonos

utcza harczoknak lévén kitéve, katonai kor-

donnal vétetett körül. Oly veszélyes hirü

asszonynak, mint Baradlayné szép szerével

nehéz volt bejutni. De mit ki nem visz az

asszonyi leleményesség, ha gyermekei meg-

mentésérl van szó. Zöldségárusnönek öltö-

zött s úgy ment be a többiekkel puttouual

a hátán. De ha még oly leleményes módon

történt is beszökése, megtudták azt Bécsben
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egy háznál s még a czélt is, a miért jött.

Ezek közvetítésével pedig megtudták a fel-

sbb katonai körökben is. Ez a ház a Plan-

kenhüi'sték 1 áza volt. Egy anya s leánya.

Ezek is leleményes asszonyok voltak. A go-

noszság még leleményesebb, mert a szeretet,

ha számit, remeg, de a gonoszság csak hi-

degen számit. S a mit meg nem tehetett
|

volna az anyai szeretet, a gonoszság, az
,

alattomosság e száz kai n hydráival szemben,
|

megtette azt a mindenható szerelem.
;

Plankenhoistéknak volt egy lenézett

rokonuk, Eiith, ki olyan szobaleány forma

szerejire volt kárhoztatva. Járt a házhoz

Jen, ki a bolondnlásig szerelmes volt Plan-

kenhorstné leányába. Jen kérésére azután

Ödön is elfogad egy nieghivót. El is megy.

Nincs odahaza senki, csak Edith. Távozni

akar. Valamennyi ajtót csukva találja. Meg-

érti az ármányt. Leül. Levelet ii- Planken-

liorstnénak, melyben Edithet megkéri, s ad-

dig is gondjaira bizza, mig egy év múlva

utána jön.

Plankenhorsték, mint emlitettem, a

forradalom alatt kémei voltak a bécsi kor-

mánynak. A kormány pedig Remigia soror

közvetítésével értesült a forradalmárok ter-

veirl. Soror Remigia esténként Planken-

horstékhoz szokott kocsizni s ily alkalmak-

kor magával vitte az idközben az egy év

leteltéig hozzájuk a zárdába adott Edithet

is. Edith eltt is folyt az áruló beszéd a

legszabadabban. Baradlayné Bécsbe érkezése

estéjén is meglátogatta Remigia Planken-

horstékat, magával vivéu Edithet is. Ott hal-

lotta, hogy Baradlayné Bécsbe érkezett, hogy
j

zöldségáruló kofának öltözve a külvárosban
!

egy kofa pinczéjében tartózkodik
;
liogy hu-

szárhadnagy fiát, Ödönt akarja megszök-

tetni; de ki van adva a parancsolat, hogy

ha Ödön csak a legkisebb gyanús lépést is

megteszi, akár mi uton-módon fbe kell lni,

s hogy ennek végrehajtásával Palvicz rnagy
van megbizva. 8 mindezt Plankenhorst kis-

asszony a legnagyobb öi’ömmel mondja el,

s csak úgy lesi, hogy vájjon min kinos

hatása lesz majd szavainak Edithi-e. De
Edith ai'cza nem változik, nem rándul meg
annak egyetlen izma sem. Szei'elme kölcsö-

nöz neki annyi ei't, hogy a lelkében folyó

heves küzdelmet el ne árulja arcza. Ö a leg-

vigabb a társaságban. Ét vágya különös módon

megjön. Nem kiméli sem a sonkát, sem a

chatreusit és szörnyen kínálja velk soror

Remigiát is, s ez nem is kinál tatja magát

soha kétszer. Haza menet a chatreusi kelle-

mes hatása alatt Remigia elalszik a kocsi-

ban. Edith pedig megszökik. Legels gondja

Ödön anyját felkeresni. Megtalálja. .Azután

elmegy Palvicz rnagyhoz, me'gmomlja a jel-

szót, mirl megtudják, hogy a zárdából jön,

s Ödön szökésének hirét tudtul adja, termé-

szetesen hamis irányt jelöl ki. Azután el-

mennek Ödönhöz. Elmond mindent. Az anya

rábeszél szavai s a csapatnak élénk vágya:

harczolni a hazáért, melynek állapotát belopott

újságokból értik meg, ráveszik öt a szökésre.

Edith azután visszamegy a zárdába. Mire

Palvicz rnagy észrevette a cselt, a huszá-

rok négy órai elnyt nyertek. Mekkora elny

ez azoknak, kik a haza szabadságáért hai'-

czolni sietnek !

Haza vitte az asszony a második hát is.

Hátra volt még a harmadik, Jen, a

legkisebb, az apa kedvencze, apja parancsai-

nak a legpontosabb végrehajtója, a legszó-

fogadóbb, kire akkora betol} ássál volt Ri-

degváry, hogy rávette, hogy hivatalt vál-

lalt azon Oroszországba menend követség-

nél, melynek az orosz behívása volt a fel-

adata.

Elmegy az anya ehez is; nem is úgy,

mint fiához, hanem mint valami nagy úrhoz

;

alamizsnát koldul tle árván hagyott hazája

számára. Szavai meginditják
;
de még nem

enged Jen
;

elmondja, hogy Plankenhorst

kisa'-.szonyt megkérte s kéri anyja áldását.

Anyja akárkivel való házasságába beleegye-

zik, csak ebbe nem. Elmondja, hogy mily

szerepet játszó nk ezek, hogy mire akarják

t a pétervári udvarnál felhasználni — s a

fin végre enged s megszökik anyjával, ziva-

taros éjjel, a fedezetlen hagyott Dunán.

Midn Ridegváry másnap .Jennek hlt

helyét találta, azt mondta: Elvitte ez az

asszony hanuadik fiát is.

A szabadság-hai'cz letbly. Richárd s Ödön

nagy szereltet vittek benne. .Jen a Körös

egy kis szigetén töltötte idejét, Richárd ne-

jének vigasztalásával, mulattatásával s a két

kis fin szórakoztatásával. rizte ket a szi-

get körül leskelödö kholei'ától. A kszivü

ember özvegye pedig betegápoló lett, olyan

önfeláldozással, a milyenre példát csak egy

szabadságáért elkeseredetten küzd nemzet

töT'ténelmének lapjai mutathatnak fel. Hanem
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azután ennek is vége lett. Úrrá lett a túl-

er. Következett a réniuralüin. Ödönt hadi- '

törvényszék elé idézik. .\z Ödönt tévedésbl

Eugénnak írditják le, s Jen áll el bátyja

helyett. Fóbelövik. Az otthon levknek a

hazaküldött átlyukasztott mellény megma-

gyaráz mindent, mindent. S azt a hel}^et a

mellényen csókokkal borítják el, kényekkel

öntözik. Késbb Ricbárd is megmenekül. Be-

állnak azután az erltetett nyugalom napjai.

— S Baradlayné, ha végig sétál a termen, !

melyben térje arczképe függ, hosszas merev :

tekintetét rászegezi, hanem azért egy legör-

dül könyet le nem törülne eltte az arczáról.

Baradlayné cselekvése három üa haza-

hozatalával be van végezve. A mi azután
'

éri öt és a családját, arra el volt készülve, •

el kellett készülve lennie, bár mennyire is

meg volt gyzdve arról, hogy szent a czél,

a miért küzd, jól van az úgy téve, a mint

cselekedett
;
de hiányos lett volna jelleme

j

e vonás feltüntetése nélkül, mely t mind

végig annak a hajthatatlan, a sors semmi-

féle akadályaival szemben nem enged, nem
hátráló, semmiféle csapásai alatt meg nem
tör magasztos jellemnek mutatja, milyenné

kelle lennie esküje és ennek végrehajtása

által.

Ilyen, a hazaszeretettl átszellemült ma-

gasztos n van még Jókai ni jellemei kö-

zött. « Bálványos vár* czimü ^^müvében Mike

Sára az, ki leánya elrablásáért harczra tüzeli

a keresztény székelyeket a pogány székelyek '

ellen
;

az, ki fiát haza hivja, kezébe adja
|

a kardot, hogy szabaditsa ki húgát a po-

gány Szilamér kezei közül. Mike Sára az

egész regény cselekvényének ha nem is f,

de nagyon fontos inditó oka. S mint a «K-
szív ember fiai» czimü regényében úgy vau

feltüntetve Baiadlayné, mint a hazaszeretet

leghatalmasabb támogatója, élesztje és kép-

viselje e tekintetben nemének, úgy a «Bál-
i

ványOS vár* -bán Mike Sára leánya, Imola,

mint a még pogányul maradt székelyek egy

nagy részének megtéritöje szerepel. Megint

oly magasztos vonás, mi újólag csak Jókai

finom megfigyel tehetsége mellett tanúsko-

dik, hogy oly szerepekre, melyek áldást, bé-

két vannak hivatva árasztani valamely nem-

zetre, akár a vallás, akár a haza szabadsá-

gának kivívása által, f mozgatókul nket
választ; mert a mit a n odaadó, engedéke-

j

nyebb teniiészete rövid id alatt felépített.

lehet hogy azt a férfiú hevesebb, erszako-

sabb természete talán örökre megsemm isitette

volna. Példát a történelem nem egyet mutat

fel. Ilyen a Gracchusok an3'ja, Coriolan anyja.

Gizella, Szt. István neje. Hedvig, Nagy La-

jos magyar király leánya és lithván fejede-

lem neje.

III.

Lehét Lásslúué a « Minden poklokon kcresz-

tül» csimü regénijhcn.

Ha a nnek férje iránti önfeláldozását

vizsgáljuk, e tekintetben Jókai müveiben

egyik uiagasztosabb jellem a másikat váltja.

Magasztosak azért, mert ha már különösen

felkölti érdekldésünket az oly n, ki férje

balsorsát megosztja és vigasztalója lesz an-

nak, ki neki egykor boldogsága volt, meny-

nyivel figyelemre méltóbb az olyan, a ki

szerelme tárgyáról, a férfiról lemond, csak

azért, hogy magával együtt a végveszélybe

ne i'agadja, és boldoggá igyekezik öt tenni

egy másik nvel, mint Lebée Lászlóué « Min-

den poklokon keresztül* és mint Ilmerineii

Zeneida «Szabadság a hó alatt* czimü regé-

nyekben.

Lebée László székely gróf egyike volt

Gertrud magyar királyné székely testreinek.

Ennek halála után haza megy Zsombor vá-

rába és megnsül. Elveszi Tompa Márton

leányát, Máriát, ez meg magához veszi hú-

gát, Annát. Hanem a nnek fájdalommal kel-

lett tapasztalnia, hogy férje uapról-napra hi-

degebb lesz iránta. Nem bírta szerelme zá-

logát. Hiába imádkozik, hiába jár búcsúra,

hiába kuruzsoltat titokban, mind nem hasz-

nál Semmit. vajákos asszony csak azt

mondta, hogy igaz hogy szép, de húga

Anna még szebb. Végre azután meggyónta

a papnak. A pap meg azt tanácsolta neki,

hogy férjhez kell adni Annát. Férjhez is adják.

Henning Brüuiszkáld szász grófhoz, pedig

Lebée László ugyancsak kemény feltételeket

szabott birhatásához. T. i. a szász gróf ta-

nuljon meg magyarul és legyen székelylyé.

Megtette, csakhogy a lányt megkapja. La-

kadalom közepet! érkezik a hírnök s hadha

szólítja a várurakat. Mind Lebée László,

mind Brüniszkáld csapataik élén táborba

szállnak a Küköllö mentén. Hanem keresztes

háborúba menni, a szent földért harczolui

egyiknek sincs kedve. De a közbe jött vé-

letlen rákényszeríti. Olmi Zenobius nev re-
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mete nagy sereg gyerekeket gyjt össze,

hogy vigye ket a szent földre liarczolni.

Midn Brüniszkáld ezek között kis testvé-

reit meglátja, megigéii Zenobiusnak, liogy a

gyerekek helyett felveszi ö maga a keresz-

tet, csak vezesse vissza ket szülikhez. Brü-

niszkáld a mit Ígért, megtette
;
Lebée sem

akart hátra maradni, követte példáját és a

két vezéréét a csapat. Mig a szent földre való

zarándokolás közben Lebée László egyebet

sem tett, mint vigan élte életét a tábort kö-

vet asszonyokkal, -— addig Brüniszkáld nem

egyszer szemére vetve sógorának erkölcstelen-

ségeit, a legpiiritánabb életet élte, minden

gondolatát menyasszonya foglalván el.

Lebée László csakhamar beleunt az olcsó

virágba s beleszeretett de Blois herczeg öz-

vegyébe, kinek, mivel gazdag volt s igazán

szerette férjét, semmikéi) sem férhetett kö-

zelébe. Annyira beleszeretett, hogy nem átal-

lotta még a gondolattól is irtózó sógorát

íelkérni arra, hogy neki segitségül szolgál-

jon, hogy valamiképen a herczegnó közelébe

juthasson; midn ez feddöleg visszautasitotta,

eg}" elrutitott arczu tértit keresett s elhozta

a nnek, bemutatta mint féijét, hogy utálja

meg. Hanem ugyanekkor Brüniszkáld meg
elhozta a herczegnó igazi férjét koporsóban,

ki harczközben elesvén, a barátok által be-

balzsanioztatva eltemettetett. Lebée szörny

kudarczot vallott és tehetetlen boszujái' bé-

renczein hüti le.

(Folyt, köv.)

ELVÁLÁ8 UTÁN.
Regény

Mai'C Monuiei'töl.

(Folyt.)

— Jelenet önnél — hebegé Dániel —
a verseket visszaadta és menteget levelet

kapott?

Világosság lett eltte egyszerre. Mignon

íolytatá

;

— Utazásából visszatérve, Guy du Chesne

csak éppen keresztül akart utazni Tramon-

ton, és aztán visszatérni Francziaországba.

Felkeresett hát rövid idre engemet
;
az

málhái mind a pályaudvarban valának, ma-

gam is készüldtem, már akkor valamennyi

.
barátnmtl búcsút vettem. De azt tudja ön,

hogy ha egyszei- Guy ur leült valahová, nem

lehetett egy könnyen megszabadulni tle.

Röviden szólva, oly hosszúra nyujtá látoga-

tását, hogy lekéstem miatta a vonatiól. Csak

másnap utazhattam; mit csináljak hát mái'

most, — gondolám — az egész estémmel?

— Menjünk el Renéehez, inditványozám

Guynek, férje úgy is távol van, szórakoztas-

suk egy kicsit. Guy némi ellenvetést tett,

éppen azt adva okul, hogy ön nincs otthon

és nagyon félt egy második leczkétl. Vagy

az is meglehet, hogy talán szivesebben töl-

tötte volna velem négy szemközt az estét.

Oh, ne boruljon el annyira homloka, mi már

gonoszabb kisértéseknek is ellentállottunk.

() ugyan nagyon komolyan kitüntetett és

megtisztelt engemet vonzalmával, oly annyira,

hogy másnap, midn már elhelyezkedtem az

olaszországi vonat waggonjába Rozinával,

tudja-e ki lépett be hozzánk ? A troubadour,

ki 'egész Palermóig el akart kisérni. Egy
közös kocsiból csak nem zhettem ki, annál

inkább nem, mivel Rozinának is igen tet-

szett, igen tudott vele bánni. Velünk uta-

zott el tehát és három órán keresztül mu-

lattatott, de tovább már nem. Útközben mér-

legelni kezdtem egy kicsit, mit érhet. Oh

higyje el nekem, értéke nem volt valami

súlyos, épp oly üres fej, akár csak az enyém.

A kíváncsiság annyira vitt, hogy ki tudjam,

j

vájjon esetleges körülmények közt házasii-

I

landó férti volna-e? De azt mondta, hogy

soha eszébe se jutott ilyesmi. Nála a fboldog-

j

Ság abban összpontosult, hogy szerelmes pil-

lantásokkal bámuljon egy tiatal nt, és ver-

j

seket szavaljon neki; ez persze mulatságos

;

lehet Culoztól Aixig, a fürdig, Chanibérytl

azonban már igen egyhangúnak találtam,

j

untatott. Annyira, hogy Modená-ban már el-

hagytam Guy urat, veszekedve a vámörök-

kel, kik, szerencsémre, málhái közt dohányt

I találtak
;
mialatt én a külön hölgy-kupéba

szálltam át, mi {ugyan szintén unalmas volt,

de még sem annyira, mint ö. Azóta soha se

láttam többé viszont, és nehogy legkevésbé

is bántsa önt, hozzá tehetem, hogy azt pil-

lanatig sem sajnáltam. Most már csak, úgy
hiszem, eltntek sötét, komor eszméi.

Dániel szórakozottan hallgatta, ez el-

adás csak arról világosította fel t, hogy

miért beszélt Guy a gondolában Bourdonnak

Rozináról s a vasútról. De ö egészen mást

óhajtott volna megtudni, sóvár és felcsigázott

kíváncsisága nem volt kielégítve.
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— Reée, Renée, Renéeröl beszéljen ne-

kem. Magyarázza meg a nyitott ablakot, a

kioltott lámpát, a fehér köpenyt, az elhagya-

tott, puszta szobát, azt a szobát, hová Renée

hajnalba lopva léiiett be, azután a hirtelen

tamadó büszkeséget, a magyarázatok meg-

tagadását, a makacs hallgatást, a szerzetes

beavatkozását, az elfogadott válópert s a

visszavonulást a kolostorba. Hiszen ön csu-

})án egy sarkát lebbenté fel a fátyolnak.

Ezeket szerette volna megkérdezni Dá-

niel Mignontól. Felállött roppant izgatottan,

majd ismét leült, járkált, tipegett egy hely-

ben, mig végre, hirtelen rövidséggel kérdezé :

-- Ön tehát amaz este csakugyan meg-

látogatta öt Guyvel, de hány órakor ?

— Kevéssel kilencz óra után. Renée

már akkor elbocsátá a cselédséget, s ö maga

nyitott nekünk ajtót is.

— És mit csinált (iuy ?

— A mit rendesen csinálni szokott, végig

énekelte egész msorát.

— És «ö» ?

— Akarja tudni a teljes igazságot ?

— Könyörgöm azért.

— Ásitozott.

— Az ég szerelmére kérem, ne nevessen.

— Mondom, hogy ásitozott; különben

neki az szokása volt. Magam se tudom, mi

baja lehetett, egy idtl fogva Rozina gya-

núba vette. De hisz az mindegy. Annyi bi-

zonyos, hogy még nálam is, gyakori látoga-

tásai alkalmával, mert sokszor felkei-esett,

olyan volt, nézze — olyan éppen, mint ön

e pillanatban, nyugtalan, izgatott, ingerült,

türelmetlen és aztán ásított, ásított meg újra

csak ásított! Végre amaz estén a szegény

(luynek még éneklése sem sikerült; az ugyan

viszont igaz, hogy még többet nyújtott ne-

künk mvészetébl, mint a mennyit rendesen

szokott. Éjfél felé Renée mái’ mélyen aludt

a szalon pamlagán. En magam is roppant

unatkoztam s a mellett fullasztó hség volt,

megkértem Guyt, nyitná fel az ablakot, ez

volt az egyedüli mód, éneklését félbeszakí-

tani és egyszeismind szabad léget szívni.

Egy széli’oham kioltá a lámpát; mindketten,

(iuy és én, sötétségben maradtunk
;
Renée

folyton aludt. Bevallom, pár rövid pillanatig

félelem fogott el, magam se tudom mitl; én

neui szei’etem a homályt; Guy becsukta az

ablakot, én pedig azalatt kinyitám az ajtót;

a légszesz már el volt oltva s az egész el-

szoba koromsötét volt. Tapogatózva kerestem

utazó waterproof köpenyemet és a sötétben

tévedésbl - képzelje csak — Renée fehér

köpenyét vettem le a fogasról. De hát mi

baja önnek? Ne aggódjék, hiszen visszaküld-

tem azt neki még elutazásom eltt. Ön min-

dig azl képzeli, hogy én nem tudok gon-

dolkozni !

— És Renée V

— Renée aludt
;

minek ébresztettük

volna fel t ? A mily ideges volt mindig,

abban a sötét szalonban csak megijesztettük

volna. Én egy szempillantás alatt lent valék

a lépcsn, és csak akkor, midn az üvegab-

lakos kapun keresztül megláttam égni az

iitczai lámpát, csak akkor nyertem vissza

ismét jó kedvemet. Guy utánam lépdelt le-

felé és aztán együtt távoztunk, jóizüen ka-

czagva a kaland felett. De, ur Isten, mi

lelte önt?

Dániel arcza csakugyan egészen el volt

torzulva s a holdfénye még halaványabbá

tette azt. Fájdalom, most már mindent tu-

dott! Az, kit ö Renéenek tartott. Mignon

volt. Renée pedig aludt az alatt, a hajnal

pírjára felébredve, ment át szobájába, hol

lepihenve, nem is képzelé, hogy valaki meg-

hallhatja, énekelt, elábrándozott, a régi ked-

ves dal felett

:

«Örökké, örökké*.

Az els felindulásnak visszaidézése volt

az, a legkedvesebb és legszüziesebb emlékeké.

És ama szavakat ismételve, nem Guyre gon-

dolt Renée, hanem lelkét , a férj, a szere-

tett férj töltötte be, ö, kit távol lenni vélt,

a ki pedig oly közelbl hallgatta énekét.

Mindezt átértette most Dániel egy pil-

lanat alatt
;

a fátyol lehullott a kétségrl

tettöl-talpig, és feltárta eltte az egész va-

lót végzetes, kérlelhetetlen, elvitázhatatlan

könyörtelenséggel.

Renée helyzetébe képzelte magát, és

érezé, hogy az a tökéletes, igaz és tiszta

n mily mérvben sértdhetett, mily mélyen

érezhette szive mélyében a gyalázatos gya-

núsítás megbántását, melylyel illetni meré-

szelték öt.

Ah, az ártatlanság büszkesége, mely

fellázad méltatlankodásában az egyetlen gon-

dolatra is, hogy benne kételkedhettek, meny-

nyire felfogta most Dániel a sértett n büszke

önérzetét, mennyii’e meghajolt most Renée
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hideg, fag3^os tekintete eltt, valamint a

hallgatásban i-ejlö gylölet mély megvetése

alatt, mennyire szeretett volna lábaihoz bo-

rulva, könyörögni kegyelmet tle.

De hol keresse már most öt ezentúl ?

Meghalt-e talán? Ki tudja! Fájdalom, még

ha életben volna is, elveszett rá nézve

;

mindennek vége volt, örökre. Renée, Renée,

Renée ! Mind e kinzó gondolatoktól gyötörve,

maradt ülve Dániel a fekete kövön, fejét

kezeibe rejtve, üjabb eszme villant át agyán

és hirtelen kérdé ;

— Mivel gyanusitá öt Rozina?

— Rozina ?

— Igen, ön azt mondá nekem, hogy

Rozina sejtett valamit.

— Mi volt hát ama sejtelem ?

Istenem, hiszen ne izgassa fel magát

annyira, csillapuljon egy kicsit. Rozina hó-

bortos képzeld, kinek agyában mindig

olyan különös képzelmek támadnak.

- De hát mit sejtett, tudni akaiom,

meg kell mondania.

— Csaknem képtelen dolog. Mert ha

csakugyan igaz lett volna, akkor önök semmi

esetre sem válhattak volna el.

— Mi az, hogyan? Mondja hát, kérem.

— Dániel egészen magán kiviil látszék lenni,

szemei szinte kidülledtek.

— Nos tehát, hogy Renée . . . hogy . . .

gyermeket várt.

— Oh! — riadt fel, s kiáltá Dániel,

mintha menykö sújtotta volna.

Egy szó csengett most egyszerre fülébe,

melyet egy estén Renée susogott neki; « Vi-

gyázzon, ama csillag lát bennünket».

Es azzal rültként elrohant a hegy aljá-

ban tlük száz lépésnyire zugó i>atak felé.

— Dániel ! Dániel

!

Mignon megkisirté utána sietni
;

de fá-

ladt volt és félje úgy rohant, mint a szél-

vész, végre el is tnt egy süidi bokor mö-

gött. A fiatal n minden erejét összeszedve,

kiáltozott utána. Senki sem felelt szavaira.

Ekkor egyedül az éjszakában, a hold

fényében, mely megnagyitva tünteté föl a

fákat, félni kezdett és futásnak iramlott a

város felé. Lihegve érkezett a szállodába, hol

Rozina karjaiba esett, ki látva t ez állapot-

ban, többször keresztet vetett magára egy-

másután.

Vépre felnyitá szemeit Mignon, s félén-

ken kérdez :

— Hol vagyok?
— Mellettem, — vigasztalá a «ca])era».

— És Dániel ?

— Utána küldtem már, majd felkeresik.

— Bizonyosan beletült a zugó patakba.

— Nem oly ostoba. Hiszen látták is, a

mint a szlkbe futott.

Mignon megkönnyebbülten sóhajtott fel;

azután teljes eszméletre térve és összeszedve

értjét, hosszasan beszélgetett Rozinával.

— Hm, hát mit mondtam én önnek —
veté szemére a «capera». — Nem kellett

volna hozzá férjhez menni.

Az emberek mindig szeretik, ha szavaik

igazságának érvényt szerezhetnek, még ha

másoknak szenvedését fokozzák is általa.

— Mái- most mit tegyünk ? — kérdez

Mignon.

— Az ön helyzetében elutaznék.

— Nélküle?

— Meghiszem azt! Itt hagyjuk neki

málháját.

— De hiszen mi már férj és n vagyunk.

— Ugyan hagyja el. On ezt még há-

zasságnak nevezi

?

Az éj mindig jó tanácsadó. Mignon is

másnap már sokkal higgadtabban gondolko-

zott s elhatározta, Hogy bevárja Dánielt a

szállodában.

— Ha életben van — gondolá — akkor

vissza fog térni.

Rozina bement Mignonhoz, hogy meg-

fésülje, mely mtét alatt ugyancsak nem

kímélte a szökevénytl szitkozódásait

— Vagy elvesztette, vagy pedig szív-

telen : egyik a kett közül, — erösité a

«capera».

— Ez az én v ezeklésem, — mondá

Mignon oly komolysággal, mint csak ritkán

mutatott. — Én magamat elször férjes n-
nek, azután özvegynek adtam ki

;
most egy-

szerre mind a kett vagyok a valóságban.

— E sempe zitella (és mégis mindig

leány) — tévé utána Rozina.

XXIX.
A loeche-i fürd.

Jó lábakkal föl lehet gyalogolni három

óra alatt a Rhone völgyébl a loeche-i für-

dbe. Olyan falucska ez, mely kis vadregé-

nyes völgybl bukkan el, a valóban rémü-

letes hegység alján, mely hegység csuc-sai

közül a Oemmi emelkedik ki komoi-an, mitn
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egy magas fal, mely szinte az eget látszik

átszelni.

Valaha árvizek sodorták el a fiirdházat.

st olykor a falu egy részét is. De most

már nem félhetnek se a hógörgetegtl, se az

árvíztl, mert hisz az most már csak tavaszi

vendég s csak is a vele daczoló vadászokat

sepri el. mert az ers gát felfogja. Azután

az ember idvel mindenhez hozzászokik, még
a természet i'ombolásaihoz is. A fürd szál-

lodája csupa derék jó kedély emberek lak-

tanyája. Nappal társalognak a nagyon tágas

teremben, mig este tánczolni szoktak, szóval,

mindenki mulat. Hosszú csarnok köti össze

a szállodát a Wéra fürdömedenczével
;

ott

fürdik a közönség a nagyon meleg, meglehe-

tsen tiszta, átlátszó, bár kissé szénsavtar-

talmu vízben, melynek azonban se szaga, se

ize nincs
;
de ha egy ezüst pénzt belé áztat-

nak, megsárgul. A beteg, a gyógymód szerint

hét-nyolcz órát tölt a fürdben naponta

:

déleltt öt-hat órát és két-három órát dél-

után. Uh, könyörületes Isten, s ennek daczára,

ha valaki elhagyja Loechet, mégis sajnálja,

hogy már vége van.

Azután összevissza fürdik ott mindenki

hosszú szr tunikákban, férfiak, nk, kicsi-

nyek, nagyok, vének és fiatalok, az apácza

úgy, mint a vértes tiszt egyaránt és együtt.

Van még más mulatság is; mindenki

eltt lebeg egy asztalka, azon lehet olvasni.

Írni, és ha tetszik reggelizni, st aká)- kár-

tyázni is. Oly kellemes pocsogni a vízben s

oly bohó eszméket ébreszt az az emberben

;

és annyira különbözik attól, mit mindennap

a városban csinálnak. A társalgási tárgy soha

sem hiányzik
;

ott vau mindjárt a kiütés,

mely az egész testet elle})i, az arczot és ke-

zeket kivéve, melyeket megkimél.

— Mennyire terjedt már a kiütés?

Ezt a kérdést intézik egymáshoz el-

ször is; a tárgy kimerilése után beszélnek

kirándulásokról, melyeket estére vagy a für-

dés és ebéd közti idre terveznek.

— En felmegyek a lépcskre, — mondá

egy semmitl vissza nem riadó fiatal ember.

— Bizony egyedül fog menni, - jegyzé

meg terjedelmes vállu szomszédnje.

Csakugyan nagyon veszélyes helyi'l, oly

léiicsöfokoki'ól volt szó, melyek egy mélység

széléhez vannak illesztve s sziklák ka[)CSol-

ják össze. Azonban az is a kéjek egyike,

hogy ott függjön az ember az örvény fölött.

át lehet érezni ott a szédülés minden má-

moritó élvezetét.

A helybeli nép, mely jó ers fejjel és

biztos lábakkal bir, roppant terhekkel meg-

rakodva jár rajta fel és alá, s eszükbe sem

jut, hogy egyetlen félrelépés levethetné ket

a mélységbe, le az üi'be, két-háromszáz mé-

ternyire.

Mások mennek megnézni Dala omladé-

kát, melyet esténként gyakran világítanak

ki bengáli fénynyel; más félénkebbek és sze-

rényebb igények elmennek kettesbe ábrán-

dozni a «Büis de Cytherébe», mig mások

megmászszák a «Pas du Loup» meredekét, és

egy csésze tejet isznak a zugó patak melletti

máj 01 bán

— Én is elmegyek, mondá Dane,

egy kis leányka.

— Igen ám, ha a mama úgy akarja, —
válaszolt neki egy váltóügynök, a gyógy-

forrás tréfakezdeményezje.

Egyszerre nagy zrzavar, lárma kelet-

kezett; egy ajtó felnyílt s az erkélyen, mely

keresztbe átmetszi a tükörfürdt, hogy négy

külön medenczére ossza, uj látogatók, egy-

szer, kiváncsi vendégek jelentek meg. Egyik

közülük, egy ujonan érkez, alkalmasint an-

golszáz, nyitva hagyta az ajtót, és kalapját

a fején tartotta.

— Az ajtó! a kalap, a kalap! az ajtó!

— hangzott összevissza a fürdközönség aj-

kairól, oda értve még az apáczát is, ki egé-

szen elsajáiitá a közös gyógyforrás beszéd-

modorát.

Az idegen nem ismerve nyelvük saját-

ságait s nem is képzelve, hogy e zúgolódá-

sok ót illetik, egész nyugodtan haladt elre

az ablaknyilásig. Ekkor a négy tükörbl egy-

szerre nyolczvan zuhany lövelt fölfelé s úgy

megnedvesiték egész testét, hogy bizony ké-

nyelmesen belemerülhetett volna akár nyakig

a fürdbe fehér kalapjával együtt, akkor se

lehetett volna már vizesebb.

— Elég, — parancsolá a tréfás váltó-

ügynök, — a herczegn jön be.

A támadás azonnal felfüggeszt etett
;

az

idegen lehajolhatott s kényelmesen megtörül-

közlietett a nélkül, hogy ügyeltek volna rá

tovább. Minden szem az ajtóban megjelen

nre volt függesztve, ki beléi)vén, az ajtó

bezárult utána. Csak azért nevezték t her-

czegnnek, mivel Loecheben szeretnek min-

denkit jelz elnévvel megtisztelni. Különben
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az illet igen egyszer, bár méltóságteljes

alak volt, lényének komolysága, még moso-

lyának szelídségében is jellemzen nyilvá-

nult. Elég volt rápillantani, hogy lássák, mily

fiatal még, daczára hogy red nélküli, sima

homlokát hófehér hajfonat ékité.

— Nos? — kérdezé belépve — hogy

viselte magát Dane ?

— Jól, mama — szólalt meg a kis le-

ányka a meggyzdés hangsúlyozásával.
j

Mert bizony Dane nem volt mindig na- ‘

gyón csendes kis leány és legnagyobb gyö-
j

nyörüségét lelte abban, ha felülhetett a für-

dben asztalul szolgáló tábla tetejére; mi

aztán olyan bukfenczezést eredményezett és

olyan alámerüléseket, melyek egész haját ren-

detlenségbe hozták. St mi több, Dane min-

denhez hozzányúlt a legkisebb tartózkodás

nélkül
;
mert ha valami nem volt a kezében,

az életet nagyon keservesnek talalta. Azon-

kivül volt még egy nagyon régi hibája, a

kiváncsiság, a miért a szó minduntalan szá-

jára jött. Mihelyt valamely uj tárgyat meg-

látott, minden tapintat nélkül megkérdé azon-

nal : mire való ez ? Daczára, hogy falun ne-

velkedett s még a nyolcz évet sem tlté be,

megtanult magától olvasni, hogy megértse

magyarázatát a kalendáriumban látott ké- !

peknek. Legnagyobb bnét azonban az ké-
[

pezte mégis, hogy mindenkit tegezett
;
igaz

ugyan, hogy Loechebe menetele eltt még
i

senkit sem látott, a parasztokat kivéve, kik

legjobb barátai valának. Késbb végre, az

igaz, hozzá szokta tenni, uram, vagy asszo-
:

nyom, de a «te» megszólitás minduntalan el-
:

lebbent ajkáról, azt nem birta leküzdeni. Kü-

lönben bájos, kedves gyermek volt, kit min-
í

denki szeretett. Nagy, nyilt szemei, nevet

szája volt és fejét egész erdeje takarta az

egykor csaknem fehérszöke hajnak, de mely

évröl-évre mindinkább az arany szinét ölté

fel, s mely folyton szanaszét omlott vállaira
;

csak sovány és halvány volt egy keveset, ez

okból küldték is öt az orvosok Loechebe,

hol a kis leányok arczái megpirosodnak és

meggömbölyödnek.
j— Kijelentem, asszonyom, egész ünne-

pélyességgel, — mondá komolyan a váltó-

ügynök, — hogy Dane kisasszony ma igen

kiérdemelte a dicséretet. Csupán háromszor

ült fel a deszkár-a, melyrl egyszer se esett

le és nem is tegezett, csak mindenkit. Kö-
[

vetkezésképen, mivel az erény jutalmat ér-
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demel a világon, hol a hibáért túlságos a

bünhödés, engedélyét kérjük, hogy Dane kis-

asszonynak szabad legyen felmászni velünk

a <cPas du Loup» tetejére, mely Lupus nem

fogja t elnyelni, és ha a kedves mama el

akarná t kisérni, az mindnyájunknak szép

ünnep lenne s örömet szerezne.

Az évad vége felé járt már; a fürdi

tartózkodás ideje mind rövidebb és rövi-

debbé vált.

A fürd nemsokára kiürült, és a fürdö-

zök nagy része felfelé indult a « Pás du

Loup»'-ra. Dane, szokása szerint, elre fu-

tott. Anyja idröl-idöre visszaszólitá; a gyer-

mek olyankor visszatért s megölelt, csókolt

mindenkit s ismét elszaladt, a hegyi kirán-

dulás egészen magán kivül ragadta, meg-

ittasitá.

A herczegnönek nem lévén hegymászásra

elég biztos lába, nem ment fel igen ma-

gasra; meg kellett pihennie egy fenyerd
mesgyéjénél ; ott, hol valamennyi a hegy-

ségrl levezet ut keresztezi egymást. A n
leült egy köre; már alkonyodni kezdett.

— Kérem, — mondá egy könnyebb lábú

berni nnek, ki még feljebb haladt, szíves-

kedjék megmondani Danenak, hogy azonnal

jöjjön, é.i itt várok rá.

Türelmesen várakozott, a váltóügynök

mellette maradt és tréfás, bohókás dolgok

elbeszélésével akarta mulattatni. Azok, kik

magasabbra mentek, lassankint apró csopor-

tonkiut, majd hármasával, kettesével, st
egyenkint is lejöttek újra. Az anya vala-

mennyitl megkérdé

;

— Nem látták önök Dánét?

— Nem, asszonyom.

A váltóügynök perczröl-perczre mind-

inkább elveszt -jókedvét, mig végre egészen

elhallgatott. Némán ült az anya mellett, ki

semmi aggodalmat sem nyilvánított ugyan,

de megrémité az ügynököt merev tekintete

által, a különben kedélyes fürdövendég tehát

utoljára, hogy megnyugtassa, bár jobban

nyugtalankodott a nnél, azt mondá neki :

— Nem kell aggódnia, asszonyom. Itt

biztosak az utak, és még nem is tért vissza

mindenki. A többi közt X. úrn (a berni n)
szintén hiányzik; bizonyosan feltalálta

Dánét és lehozza magával.

Igen, de a váltóügynök már nem nevet-

gélt. Egészen beesteledett és már-már világot
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gyújtottak a faluban. Végre a berni iiö is
^

leérkezett.

Nem látta ön Dánét?
— Hát nincsen önnél ?

— Talán találkozott vele ?

— Igen, asszonyom, s át is adtam tize

netét. Megmondtam, hogy jöjjön le önhöz

rögtön, láttam is öt ez irányban szaladni.

— Kérem, maradjon ön ez urnö mellett,

— kérte az ügynök a berni nt, — én el-

megyek a gyermek kei'esésére és vissza-

hozom.

Azzal neki indult a felkel hold fényé-

tl bevilágított hegységnek. Hallani lehetett

több Ízben, a mint kiáltozá: «I)ane! í)aue!»

A kiáltás mindinkább távolabb enyészett

el, de semmiféle hang nem felelt T'á.

XXXI.

Dane.

Tudjuk, hogy Dániel rültként rohant

el a nélkül hogy tudná, hová megy. Neki

különben is szokása vagy talán mániája volt

a harag vagy kétségbeesés kitörésében ka-

lapját venni és futni egyenesen elre
;
ezt ö

az ösztön fékezésének nevezte. Mert ha a

testet kifárasztja, lecsillapul a lélek is. A
leirt estén, melyen megbánás, lelki furdalás,

harag, szégyen és szerelem egyiránt gyö-

törték a szerencsétlent, ki most már gylölte

Mignont, annál inkább akart mindenekeltt

szabadulni körébl, futott szikláról-sziklára,

oly magasra fel, hogy utol ne érhessék, és

annyi mélységen, hegyszakadékon keresztül-

kasul, hogy biztosnak higyjék halálát. Ez
volt a legels terv, mely agyában megvil-

lant. — E közben keresztül ment a hegyi

patakon, áthaladt a szlkön, azután egy

tüskés bokrok által szegélyezett örvényes

árkon kelt át, melynek mélyében egy másik

hegyi patak, a Dala zuhogott. Ekkor aztán,

bár nem volt kalauza, nagy gyakorlottsággal

mégis rátalált az útra, hová egy torkolatból

valami tanya-féle látszott, de itt sem álla-

podott meg, csak haladt tovább, a rohanó

Dala árja irányában.

(Folyt, köv.''

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petti-társaság e hó l.^-áu (vasárnap) d.

1(1 órakor az ak'idémia els emeleti termében fel-

olvasó ülést tart. Tárgyak: 1. «Petfi és< a magyaa i

dal» (székfoglaló) id. Ábrányi Kornél r. tagtól. 2. «A
régi istenek)) (költemény) Szabó Endre r. tagtól. 3.

«Az alispán ur» dráma els felvonása (székfoglaló)

Bercsényi Béla r. tagtól A Petfi- társaság e havi fel-

olvasó ülése után tagválasztó ülést tart, melyben a

jelenleg üresedésben lev két rendes tagsági helyet

fogja betölteni.

Uj magyar dalm. «Vezeklnk» czimen az opera

igazgatósága egy keleti tárgyú operát fogadott el

Farkas Ödöntl, a kolozsvári zene-akadémia igazga-

tójától

Sardou Viktor uj 4 tölvonásos drámáját «Geor-

gette))-et, f. hó lü-én adták elször a párisi Vaude-

ville szinliázbaii. A darab azzal a problémával foglal-

kozik, hogy egy becsületes ember feleségül veheti-e

egy kétes múltú asszony leányát f A harmadik föl-

vonás végén volt a hatás a legnagyobb. Az els kett
és a negyedik fölvonás sok kényes jelenetet tartal-

maz. A darab tele van hálás jelenetekkel.

Az «Osztrák-Magyar-Monarchia» czimü vállalat

1. füzete megjelent. A magyar kir. államnyomda ki-

adásában díszesen kiállított füzet két nagy nyolczad-

rétalaku ivet, 32 lapot tartalmaz, és mvészi rajzzal

e látott színes borítékba van fzve. Elszó vezeti be,

mely tájékozást nyújt az olvasó közönségnek a munka
czéljáról és szellemérl. E füzet a «Bevezet kötet

els füzete)) és ára 30 kr, A munka terjesztésével a

Ré\ai testvérek budapesti könyvkereskedése van meg-

bízva, s az egyes fzetek minden hazai kön) várnsnál

kaphatók.

«A nóták szegényei)) czim alatt jelennek meg
legközelebb a Pallas nyomda díszes kiállitásában

Tóth József legújabb beszélyei a magyar társadalmi

élet ama rokonszenves alakjairól, kiknek nótáin «sirva

vigad a magyar)) : muzsikusainkról és velük együtt

azokról, kik szeretik a nóta költészetét a szerelem

gyönyörében és fájdalmában. — Tóth József különös

elszeretettel rajzolja ezeket az alakokat. Öhajijuk,

hogy^ e kötete ép oly rokonszrnves fogadtatásra ta-

láljon, mint megelzleg kiadott «A falu nótái® czimü

munkája, mely annak idején figyelmet tudott kelteni.

«A nóták szegényei® czimü vaskos (16 iv) kötet ára

1 frt 40 kr, mely összeg Aiuner Lajos köuyvke es-

kedésébe (Budapest, váczi utcza Haris-bazár; küldend.

Ajánljuk a közönség és fleg az olvasókörök figyel-

mébe.

Hasznos uj vállalatot indítanak meg a Révai

testvérek. «Irodalmi értesít)) czim alatt havi közlönyt

adnak ki. E vállalat czélja az, hogy a mvelt közön-

séget a hazai és külföldi irodalom legújabb jelensé-

geirl értesítse s a kiválóan érdekes könyveket rövid

bírálatokban ismertesse, egyszersmind a jutányosán

megszerezhet leszállított áru könyvek jegyzékét is

közli s ez által módot nyújt jeles mvek olcsó áron

való beszerzésére. Könyvbarátoknak kétségkívül jó

szolgálatot tesz. A kiadóczég mindenkinek, a ki ez

iránt megkeresi, ingyen és bérmentve küldi meg «Iro-

dalmi értesítjét)). — Rendelések intézendk : Révai

testvérek könyvkereskedésébe, Budapest,váczi-utcza 11.

Szorkosztö : Ábrányi Emil. — Kiadó : Aigrner Eajos.

Palla'^ rés7-veuytársaság nyomilája.
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SZERKESZTÖSÍ'.O

II. kér., Albrecht-út 8. szám A PBTÖFI-TÁRSASÁft HETI KÖZLÖNYE
KIADÓHIVATAL

IV. kei’. Váczi-iitcza 1. szám

Elfizetési ára: Negyedévre 2 forint, félévre 4 forint, egész évre 8 forint

A „K0SZ0RU“ t. elfizetihez!

A « Koszorú » nehány nap múlva nyolczadik évfolyamába lép.

Küzdelmek évei voltak az elmúltak s küzdelmek évei lesznek a jövendk.
Lap, mely leplezetlenül Írja meg az igazat mindenrl, mindenkirl s nem

uralkodó áramlatokat szolgál, hanem inkább szépirodalmi ellenzéket kéjtez

azokkal szemben, kik pénz és befolyás fölött rendelkeznek, csak küzdve
állhat fönn. Ez annyira természetes, hogy nem jut eszünkbe ]tanaszolkodni

miatta.

Feladatainkkal tisztában vagyunk.

Nem ])anasz, nem kishitség, hanem a további küzdésre való elszántság

él bennünk.
Ernk, képességünk és kitartásunk mérvei szerint mködni akarunk a

magyar szépirodalom érdekében, szabadon vitatva meg mindent, a mi ebbe
a. körbe tartozik s tért adva minden véleménynek, ha tárgy-szeretettl át-

hatva s személyes érdeket mellzve, elvek és eszmények körül forog.

Mködésünk teljes függetlensége biztosítva van. Biztosítja ezt az Önök
jóakaró és lelkes pártfogása, melynek eddigi támogatását hálásan éreztük s

mely — reméljük — továbbra is lehetvé fogja tenni a « Koszorú » meg-
jelenését. Másra, mint az ()nök rokonszenvére nem támaszkodunk. Ezen az

alapon állunk meg, ha támogattatunk, ezen az alapon dlünk össze, ha elej-

tetünk.

Szerkesztségünkben változás nem történt, de a lap kiadására 188G.

január l-tl kezdve Székely Aladár ur vállalkozott, ki a «Koszoru» terjesztése

körül minden lehett el fog követni.

Az eddigi kiadónak, Aigner Lajos urnák, mély köszönetünket kell kife-

jeznünk azért a nagy áldozatkészségért, melylyel a ((Koszorút)) bét éven át

fentartotta, és fentartotta akkor is, mikor a közönség csekélyebb részvéte

folytán a lap kiadása súlyos terheket halmozott rá.

Ürömmel jelentjük, hogy a ((Koszoru» uj folyamában (már az els számtól
kezdve) Tolnai Lajostól közlünk uj regényt, e czimmel:

„Éra. fog'tarra. rrreg'“,
melyben a nagy regényíró eladásának hatalmas eredetiségével és mvésze-
tével rajzol modern társadalmi viszonyokat.

A lap alakja uj évtl kezdve valamivel nagyobb lesz, de elfizetési fel-

tételei nem változnak.

Kérjük a ((Koszorúi) t. elfizetit, hogy az elfizetési összegeket Szé-
kely Aladár kíadóhirataláha (Budapest, VII. I)ob-atcza II.)— legczélszerübben postautalványnyal — idejekorán beküldeni szíveskedjenek.

Ahrányi Emil,
a <iKoszoru» Sserkesztöje.
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AZ OLASZ EPOSZ KÚTFI.
Irta : Rényi Rezs.

(Folj't. 6s vége.)

A lomantikus eposz teliát nélkülözi tár-

gj'ának reális egységét, lia csak ama tulaj-

gonságát nem tekintjük annak, hogy korának

képét festi, melynek tipnsza a lovag-világ

eszméjében leli kinyomatát, és az újjá ala-

kult világ hs korának sajátos személyi

szabadságát képviseli. E lovagok saját esz-

ményeiket követve, ezekért veszélyezttüik

életüket, megvetnek minden fáradalmat, ne-

hézséget, a helyzet fenyeget voltát meg nem

okolva tévelyegnek össze-vissza, jönnek, men-

nek, v.'tkon követve harczra hevít ösztönü-

ket. Anélkül, hogy okát tndnok majd emitt,

jelennek meg
;
majd a babonásságig valláso-

sak, majd meg féktelenek a szabadosságig,

(’sak két eszme, csak két jelszó vezeti no-

mád életüket ; a szerelem és vallás. Ha a

lovag nagy veszélylyel áll szemben, szive

hölgyére emlékezik és vakon l olian, elfeledve

magát, hol a (;sata legirtózatosabban díil

;

ha a hit, a vallás szavára indul, nem isméi’

nyugalmat, sem távolságot, megküzd minden

akadálylyal, csakhogy az oriüammhoz jusson,

s a szaraczénok seregét zze lándzsájával

;

ha pedig közelgeni éi'zi halálát, hií kísérjét,

kardját földbe szúrja, keresztet képez mar-

kolatát átölelve adja fel lelkét az Urnák. E
vonásokat találjuk meg az olasz románczok

kedvelt alakjában, Roland lovagban is.

A lovagkor azon idk polgárosodásának,

czivilizácziójának h képe. Tény, hogy a

})olgárosodás minsége neveli a népet, ala-

kítja gondolkozását, eszméit; tény az is,

hogy ez uj alakulás az antik romjain emel-

kedett, s Így nem csodálható, ha a mondák

világában eddig él istenek, félistenek, Cad-

mus, és Hercules, az Argonauták, Medea és

Cürce, Orfeus, Medusa, Niobe s a Gigászok,

Cziklopsok helyébe, njabb alakok az uj esz-

méknek, világnézletnek megfelelbbek, a má-

giiszok, boszorkányok, sárkányok, ördögök,

elbvölt lovagok, fegyverek és különféle

szörnyek lépnek. Más polgári élet, más szel-

lemi irány, világnézlet, más tévedések, más

babonákat és hiedelmet szültek a néphit

számára. Ekép a mondakör, és eposzok is

nj mythologiát nyertek. Ennek megfelelöleg

a romantikus eposz alakjainak tiinisza óriási

nagyság, emberi mértéken felül lev er, s

eme tipnszszerüségét azonképen veszíti, a

mint emelkedik a czivilizáczió a tudatlanság,

mveletleuség fölé, midn nem elégszik meg

többé a természetfölötti lények fantasztikus

formáival, hanem az eszthetikai szép igé-

nyeivel is számot akar vetni, midn lételö-

ket a fantázia eltt elfogadhatóvá tenni kí-

vánja.

Most már alakjaival nem óhajt elérni

rémületet, vagy félelmet, hanem a mvelt

léleknek megfelelbb erkölcsi nagysággal akar

hatni, az erény hsiességével meginditni a

kedélyt. E romantikus kezdemények és a

mvésziesebb fejlemények közt, például Arios-

tonál, a régi románczokkal szemben ez a

különbség, s habár kiindulások egy, még is

c.zivilizáltabb idk romantikája elkelbb ala-

kokba ölti mytlioszának természetfölöttiségét.

Oldandó furioso-ban is túlnyomó a bvölések

száma, de e bbájoskodás Alcina csodás kert-

jeiben, Angelica gyrjének képzeményeiben

megnemesül
;
a szörnyek is gyakoriak, sok-

szor legyözhetlenek, az ördögök makacsul

I

akadályozzák a kereszténység gyzedebneit,

mint Tassénál is, de sem ezek, sem amazok

nem oly ocsmányan ruták, mint milyennek

azokat a régi románczokban, vagy a közép-

kori templomok festményein feltüntetik. A
légi románczok alakjai a tradiczió fentar-

tartotta tipuszoktól nem térnek el s igy jel-

lemeikre nézve általánosak maradnak
;

de

minél közelebb esik a költészet öntudatosan

mvészi korszaka, a tár.sadalrni mveltség

emelkedésével párhuzamosan haladó kora,

ezek is nemesebb alakot öltve, határozott

körvonalakat nyernek, igy az « Oldandó fii-

rioso» hsei, ámbár azonosak a regék, kró-

nikák és régi románczok személyeivel, még-

is mindegyikök sajátos erényeikkel, tévedé-

seikkel, bneikkel, szenvedélyeikkel ezer és

ezer közül kiváló, felismerhet, plasztikai

egj^edekké, jellemekké domborodnak
;

inig

az átalános színek közt egyenlkké laposul-

I nak, homályosak, s pregnáns egyéniségöket a

I tipusz árnyékában elveszítik. Itt a természeti

öserö mindent magába rejt, forrongó chaos-

ként tnik fel
;
amott a fantázia hevében

átmelegült mvészi józan mérsék rendez

alakítása közben a harmonikus egészbl ki-

domboritja egyenként a legbensöbb eg.yéni

tulajdonságokat és jellemeket alkot.
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Ha már ezek után, tekintve a régi i'o

mánczokra, a formai fejldésre vetjük íigyel-

miinket, nem íordulliatiink el a ministrellek,

trovator-ek s ginllari-k vándor dalmüvészke-

désétöl. ()k kezdették meg az udvaroknál, a

várakban, a városok jnaczain az idegen

mondákat meglionositni, k énekelték meg

Olaszhonban elször Eoland liarczait, szerel-

mét, gyzelmeit, bukását, Saragossa ostromát,

Koucisvalle völgyének szerencsétlen napját.

Képzeljük ezekhez a szerelmi törvényszékek

jeleneteit, a fényes tornajátékokat, a fejedelmi

hadakat, a költi versenyeket, az ünnepélyek

])ompáját, melyeket e románczok oly üde

sziliekkel festenek s gondoljuk hozzá a ván-

dor dalnokokat, amint az ünnepl nép elé

lépve hevenyészett dalaikat hangszereik zen-

gésével kisérve, a hallgatók lelkeit megra-

gadják; és azon uj formának, melyet az

olasz eposz felvesz, magyarázatát nyomban

megtaláljuk. Minden ének egy-egy külön

áll költeményt képezett, egyetlen cselek-

ménynyel
;
bevezetül néhány verssoron át

a hallgatók figyelme hivatik fel, befejezésül

pedig aposztrofálja közönségét annak tetszés

nyilatkozatáért, vagy ajándékot kér, vagy

épen alamizsnát. K dalok néha könyörgésen

kezddnek' az Istenhez, vágj’ a Szz anyá-

hoz intézve; gyakran midn az ének folyta-

tása másnapra marad, ez az Ígéret képezi

zárkíivét s a következ ének ekkor a haj-

nal leirásával kezddik, vége ellenben az éj

homályainak képét festi s igy tovább. Az
egyes mondák összefüggését, e szétszórt

énekekbe foglalt cselekvényeknek egymásba

tartozóságát, a románczok bens szövedéké-

ben lehet megtalálni.

A régi dalnokok eme szokásait és alak-

jait a következ idk költi hiven fentar-

tották, habár az idk és körülmények vál-

toztak; miért is ezek a költi formák nem-

csak polgárjogot nyertek, hanem mint faj-

tulajdonság szoros követelményei törvénynyé
!

váltak
;
ha tehát az olasz epikusok müveit i

megitélni akarjuk, e körülményt szem elöl

téveszteni nem szabad, s akkor nem vethet

szemére Pulci és Ariosto-nak, hogy énekei-

ket nem Homer és Virgil modorában indít-

ják meg.

Midn Petrarka Canzonienereje, sonet-

tái, canzonei készültek, a troubadourok kora

már rég lejárt s a kí'dt mégis mégtartotta

követivel együtt a provence-i énekek alak- i

so:-i

jait, beusleg. mint külskép is.'- Ezt cse-

lekszik a novellisták is. Valamint a trouba-

dourok rendesen azzal kezdik, hogy hallga-

tóik felé fordulnak s figyelmöket kérik, vagy

magát megkezdend énekjöket személyesitve,

ehez szólnak elébb s csak igy térnek át tár-

gyukra, úgy Petrarca és iskolája is. Az eposz

dalnokai sem térnek le az útról. Pulci é]>

ug}", mint a feiraiai vak könyörgésen kezdi

és végzi. P»ojardo és Ariosto megtartják a

formát külsleg, de érdemileg eltérnek egy-

mástól is, csak abban közösködvén, hogy

énekeik bevezetését és végét rendesen vagy

valamely a tényekbl következtethet, vagy

az elbeszélend eseménj^ekre vonatkozó er-

kölcsi elvonásokból szövik.

Ez elzmények mellett az eposz fejl-

dése Itáliában két egymástól különböz néz-

pont alá esik. amint t. i. a költ egyénisége

vagy azonositotta magát a lovag-világgal,

vagy skeptikus állásáböl mosolyogva szem-

lélte annak csodáit s rajongásait. Ez utóbbi

esetben a költ elméje a lovag-világ elavult

alakjait, melyek különben sem birtak nem-

zete szellemével összeforrni, élesen összeha-

sonlitva korának prózailag józan és t ma-

gát is teljesen hatalmában tartó filozófiai

ii'ányával, a lovag-regék leghensöbb lénye-

gét képez élénk hittel teljesen szakított, s

ezt a nevetséges világításában szemléU e, oda

jutott, hol reprodukcziója már csak az irónia

hangján szólhatott. E nem termékek sorába

* Elég erre vonatkozólag liivatkozni «le Rime»

Sopra Várj. Arg. Ganz. IV. In morte di Mad. Laura.

Ganz. I. stb. Ki a provencei költkkel való szorosabb

rokonságáról kivan meggyzdni, olvassa: Tasson!

A. «Gonsiderazioni soj)ra le rime dél Petrarca Modena
lfi09». (L. továbbá u. i. Gant. 15, 13, 12, 7, 8, I. rész).

** «In principio éra il verbo appresso Iddio

Ed éra Iddio il Verbo, e l’Verbo lui ;

Questi éra nel principio al parer mio,

E nullo si puó tar senza costui

:

Peró, giusto Signor, benigno e pio

Mandami sol un degli Angeli ti,

Ghe m’ accompagni e rechiini a memória,

Una famosa antica e degna storia».

(Morgante Maggiore. Gant. I, st. 1.)

*** «Spesso in poveri alberghi e in picciol tetti,

Nelle calamitade e nei disagi,

Meglio s’ aggiungon d’ amicizia i petti,

Ghe fra richezze invidiore ed ági

Déllé piene d’insidie e di sospetti

Gorti regali e splendidi palagi.

Öve la caritade é in tutto estinta,

Ne si vede amicizia sc> non finta».

(Orlando turioso. (l.-into XLIV, stanza 1.)
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esnek «Ciriffo Calvaneo*, Luca Piilcitól, «Mor-

gante Maggiore», Luigi Pulcitól, «Mamb-

riano», a ferrarai vaktól, «6ivone» Alarnanni-

tól, «Aniadigi» Bernardo Tassotól ésTlieophilo

Folengo vagy Folenglii «Orlandinoja», Berni

« Oldandó innamorato » -ja.

Más szempontból .itélendök meg azon

költk, kik élénk képzeldésük által a lo-

vag-világ hsies életében, a lovagias szere-

lemben vetett mély hittel ragadtattak ama

romantikus regebeli idk bvös körébe, mely

gondolati világukkal is megegyezvén, midn
abba teljesen beleélték magukat, egész mü-

vészetökkel a természetökkel azonosított h-
söket a szerelem prizrnatikus színeivel át-

szellemiték. Ezek élén áll Bojardo észak-

olaszországi követivel, egész lélekkel hivén

a lovagvilág csodáiban, mig Pulci a kétely-

gés iróniájával. Berni a szatir gúnyjával

szemlélték, s hogy ez utóbbiak mvei teljesen

megegyeztek koruk szellemével, a sikereiket

kisér tetszés, mely a renaissance idk frivol

voltából is magyarázható, s a nyomukba

lép költk egész zöme bizonyítják, kik ez

irányt kimvelve, Bojardo komoly, és épen

ezért általunk élvezhetlen eposzát könnyed

szadira szellemével átdolgozták, mint Berni

cselekedte, st folytatták.

F minden történeti talajt elejt irány

szerencséje azonban rövid tartamra volt

szabva.

Hogy a lovagvilág nagy tettekben gaz-

dag, hiterben teljes korának, és negatív

gúnyolása közt lábra kapott disszonanczia

az elbeszélés bájos, élénk színeinek ereje

által eloszlattassék, azt Ariosto költi láng-

eszének tartotta fenn Itália költészetének

mentje. Követi, helyesebben utánzói, azon-

ban nem bírván raesterök erejével, midn
nyomaiba igyekeznek, vagy épen Orlando

történetének fonalát tovább szni akarnák,

mint Pescatore (La morte di Ruggiero; Pao-

lucci (Continuazione deli’ Orlando furioso)

Dalce (Prime imprese deli conte Orlando) stb.

modorossá lesznek, ellaposulnak a fantaszti-

kus ködben, melyben az események ideje, a

cselekv hsök, népek zagyva árnyékká

mosódnak össze. Nem segített ez állapoton

az sem, hogy Bernardo Tasso egy újabb

regekörbe tévedett, s a minden történelmi

alapot nélkülöz Amadis regényt eposz alakba

feldolgozta.

Meghozta eri’e is az id oi-vosságát s

mit Ariosto nagy szelleme épített, az újra

dicsségét érte. Bojardo, Ariosto szelleme

ers gyökeret vert Itáliában, de sehol sem

képeztetett oly tökélyessé a romantikus eposz,

sehol sem mveltetett annyi elszeretettel, s

nem is jutott oly virágzásra egyebütt, mint

Fels-Olaszországban, hol az erteljes Lon-

gobard szellem legtartósabban, legtisztábban

tartotta fenn magát, a Németországgal való

szorosabb, közvetlen érintkezés pedig a ko-

moly lovagias szellemet élesztette: hol a

troubadourok is legtovább énekelték egy-

szer s naiv höskölteményeiket. Itt lelték

meg az sregék legszebb eszményesitéseiket

Torquato Tasso ábrándos, lovagias kedélyé-

ben, ki a csodás romantikát az antik epikai

formákkal összhangba hozva, történelmi ala-

pon, az emberi és ni nem méltóságát, a

kereszténység szellemét, a szerelem legbájo-

lóbb világában uj életre keltette.

NE FÉLTSD . . .

Ne féltsd .1 férfit, a ki hévvel,

H lelke teljes erejével

Harczolva csiiggedetleDÜl

Igaz, szép s jóért lelkesül.

Ha néked adta teljesen

Szivét szerelme szent hevében,

1'iéd az holtig híven, épen.

Nem foszt meg tle semmi sem.

Az eszmék s álmák égi honja

Kebledtl néha messze vonja.

Hogy ajkadról, mely fellebeg.

Szerelmi szód nem hallja meg

;

De mindig újra visszaszáll.

Fejét lehajtja h öledbe

Ajkad szavára les epedve

S melegszik kebled lánginál.

Nemes vonzalmán nökebelnek,

Ha vágy s szemérem harczra kelnek

S féltett titokról szól a szem:

Megdobban szive melegen.

Ám dobbanjon meg, — légy nyugodt,

Nincs ni bájnak oly varázsa.

Hsége sírját mely megássa,

Megrzi hiven szent jogod.

Ha lángol a szív gerjedelme

Lázongó vérrel küzd az elme,

A férfilélek szirtfalán

Lepattan egy-egy k talán;

De keljen bár fel dél, kelet,

S ^viharjait mind rája öntse.

Nincs vész, vihar, mely i)orba döntse,

Hogy összezúzza szivedet.
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Ne léltsd a férlU, a ki liévvol,

Hö lelke teljes erejével

Harczolva csiiggedetlenül,

Igaz, szép 8 jóért lelkesül.

Gyauut ne táplálj ellene,

Ha vau, mi öt legyzni bírja,

Gyanúd lehet szerelme sírja, —
Nem, — a gj^aniin is gyz szive.

Torkos László.

JÓKAI KIVÁLÓ NÓJELLEMEi.
Irta : Fiilöp Adorján.

(Folyt.)

Majd megérkeznek Jeruzsálem elé. Lebée

s Brüniszkáld lánczczal csatolják össze övei-

ket, s ök a legelsk a tábor begyét ostrom-

lók között. Brüniszkáld egy nyíltól megse-

besülve esik el s bár tudja és szemére hányja

Lebéenek, hogy csak azért kényszeritette öt

a szent földre, mert Annát szereti, megbocsát

neki. Endre király elestének bire terjed el

a magyarok közt s ezek a menekül ellen-

ség elöl szaladnak meg. Visszajve! Lebée

volt kirendelve a sereg fedezetére. Egy este,

elég gondatlanul kipányvázták a lovakat, ók

magok kipihenni akarván az ut fáradalmait.

A nádasból ellenség tör eló s elfogják Le-

béet, csak öreg szolgája szabadul meg bir-

mondónak. Ez szerencsésen meg is érkezik,

elbeszéli az asszonyoknak uraik esetét. Anna

sir, jajgat, baját tépi keservében s panaszá-

tól visszhangzik a vár. Mária nem sir, de

még egy könyet sem ejt; s hogy a lul szolga

látszólagos bámulatát kielégítse, maga

mondja, nem tudja, de nagyon különösnek

találja, hogy még csak egy könyet sem tud

ejteni. Pedig a b szolga eltalálta gondola-

tát, s meg is mondja, hogy azért nem sir,

mert azon gondolkozik, miként szabadítsa

ki urát a fogságból. S ha gondolkozik, meg
is teszi. Mihez még hozzá fzi a b öreg

ezt is: «Pedig bizony mondom neked, hogy

minden poklokon keresztül kell törnöd, hogy

öt megszabadítsd. Mert bét pokol van a tö-

rök vallás szerint. De ök magokat csak a

más világra biztatják azokkal
;

itt ezen a

földön valamennyi pokol az olyan jó angyal

számára van nyitva, a ki az elfogott férjét

indul kiszabadítani >.

« Keresztül török valamennyin !> vála-

szolta Lebéené. « Keresztül török valameny-

nyin», mondá, pedig tudta már, hogy férje

nem szereti, nem szerette, elvesztené öcs-

cséért, Annáért, tudta, hogy az a férti, kinek

a kiszabaditásái'a indul, Iia kiszabadítása si-

kerülni fog, még akkor sem fogja szeretni.

Tudta mindezt jól s mégis elindult, mert

szerette.

Ennél megragadóbb képét adni a sze-

relemnek, az önzetlen önfeláldozásnak lehe-

tetlen.

Lebée László történetét szükségesnek

tartottam bemutatni, hogy kitnjék, mily

férfiúért áldozta fel önmagát egy nö, kit

szeretett, kihez szerelme legfori-óbb hevével

ragaszkodott. Pedig ez nem volt minden,

mit férje eddig elkövetett. Szerelme, czélja

eléréséig még nem egy nehéz próbának lesz

kitéve.

El is indulnak. Összetalálkoznak a ^ine-

zitlábos szentek* seregével s ehez szegdnek.

Volt ennek a seregnek egy gyóntatója : Pá-

ter Horus, kinek azonban a papság csak

álliivatala volt. Ö maga valóban egy a la-

jongásig vak eszköze volt a .Jeruzsálemet

biró török szultán legnagyobb ellenségének,

a « hegyek urá»-nak. Czélja volt a szultán-

nak bármi uton-módon való meggyilkolása.

Hozzá pedig férfi nem férhetett, inért az ural-

kodását adván fiának, ö maga az európaiak

által behurczolt szembetegségben gyötörtetve,

a holt tenger egy kinyúló sziklájára épített

várában élt, csupán asszonyoktól környezve.

Miután férfi a várba be nem juthatott, Ho-

rus nt keresett, kit czélja elérésére eszkö-

zül választhasson. Fel is találta Máriában.

Ezentúl ó lesz Lebéené védje. 6 menti meg
a kunok öldöklö fegyverétl

;
ó lesz vezetje

a sivatagon
;
nappal a rekkenó melegtl, éj-

jel a dermeszt hidegtl általa ismert men-

helyeken az elpusztulástól ö menti meg: az

éhhalál ellen ó szerez eledelt, a halálig

gyötrö szomjúság ellen italt
;
ö vezeti szédü-

letes utakon; rködik nappal léptei, éjjel

álma felett, ö tanítja meg az idegen nép

nyelvére s ö terjeszti csoda hírét, mert Le-

béené a szultán vakságának meggyógyitása

által akarta kiszabadítani urát, s erre a

torjai kén-barlangból egy töml cseppet

gyjtött. Gyógyításai csoda módon sikerül-

nek. Csoda Ilire elhat Malek szultánig. Fel-

hivatja Lebéenét s kéri, hogy gyógyítsa meg
ez iszonyatos szembajban gyötrd fiát. Hosz-

szas ápolás, kitartás meghozzák a várt ered

ményt, a kis fin meggyógyul. A kis fin sziin-



KOSZORÚ 51 . SZÁM80‘1

leien anyja után áhitozik. 3Jalek szultán

elbeszéli, hogy katonái egy európai l'oglyot

hoztak udvarába, ki behizelgö modora, al-

kalmazkodása által csakhamar megnyerte

kegyét, úgy hogy barátságával ajándékozta

meg, s a lovag hálaíéjében megszöktette leg-

kedvesebb nejét, kis liának anyját. Katonái

utol érték s elfogták. A n számftzettetett,

a íérli meg az öreg szultán foglya lett.

Malek szultán eltelve Mária iránti há-

lától, kéri, maradjon ott, legyen kis üának

anyja helyett anyja. S ha volt valaha íérli,

ki nt megbecsült, ö megbecsüli. Egy ország

trónjára emeli, egyenjogú nvé maga mellé, ^

s mi vágya csak támad szivének, az mind
]

teljesitve lesz. Mái ia azonban nem marad. A
;

szultán Ígéretében bizva, egy kérése teljesí-

tését kéri, férjének szabadon bocsátását, kit

Lebée Lászlónak hivnak. És a szultán tel-
i

jesiti Ígéretét, habár épen Lebée László volt

az, ki az ö családi boldogságát feldúlta.

8 itt a n jellemében oly vonást tüntet

fel dókai, melyet jobban meg nem világit,

meg nem magyaráz, lia csak a nnek férje

iránti szenvedélyes vonzalmából mi magunk-

nak meg nem magyarázzuk.

A kor, melyben a regény eseménye ját-

szik, a keresztes hadjáratok kora, a mivel az is

meg van mondva, hogy a fanatikus vallási

rajongások kora. Százan meg százezren áldoz-

ták fel magukat egy czélért, csak hogy el-

nyerhessék a tnlvilági örök boldogságot. '

Lemondani az élet minden örömeirl, még
ezen a világon megszenvedni minden elköve-

tett bnért, sanyai'gatni egy hosszú életen

keresztül a testet; bánni a létet, melyet

megmagyarázni nem tudtak, mint nem tud-

ják azt ma sem, s óhajtani a megsemmisülést

ép úgy a közönséges dolgoknak a sorába

tartozott, mint mindennek az ellenkezje

a mindennapi dolgok sorába tartozik mai

]iapság.

Oly nt, oly jellemet pedig, ki önma-

gát hitéért áldozza fel, nem egyet mutathatni,

nem csak az irodalomból, hanem a történe-

lembl is. Hogy példával világosítsam fel

állításomat, felemlitem : Hedviget, Lajos ki-

rály leányát, Vilmos, osztrák herczeg jegye-

sét
;

- az irodalomból pedig Kisfaludy Ká-

roly «lreue» czimü drámájának hsnjét,

Irénét.

szélsségekben Jókai különben nem

egyszer gyönyörködik, s ha hibát követ el.

csak is ez az oka. De viszont mindent szél-

sségnek venni, mit mindennapi gondolko-

dással megfejteni nem tudunk s igy neki

hibául felróni, nem szabad Emelkedjünk ki

csak kissé a magunk szk kis körébl, ta-

nuljuk ismerni a viágot s mik ezt teszik,

az embereket
;
tanulmányozzuk az irodalma-

kat, sok olyast fogunk megfejthetni, a mit

különben nem csak hogy valószíntlen nek,

de lelietetlennek hittünk.

Lebée Lászlóné az ajánló levéllel kezé-

ben Horns kíséretében hosszas szenvedések

s oly ei’niegfeszitéssel járó küzdelmek után,

melyekhez ert csak hitvesi szeretetébl

meríthetett, megérkezik az öreg szultán vá-

rába. Meggyógyítja a szultánt s haza viszi

férjét, ki annyi idn keresztül, egy a nap

hevének kitett sziklaodúba lánczolva majd-

nem csonttá aszott. Neje ápolása mellett

felépül, hanem szeretni, most sem szereti.

Lebéené öcscsét, Annát kéri meg, tudná meg,

mi baja férjénelc. Mária beszédüket kihallgatni

egy szekrénybe rejtzködik. Anna kérdre

vonja s Lebée bevallja szerelmét; Anna az

irtózattól elfogva elszalad. Lebée pedig a

szekrényre festett Máriakép elé térdel s esdve

esedezik, hogy szabadítsa meg kínjaitól. E
naptól fogva eltnik IVlária, hova, merre

nem tudták meg. Lebée László meg egy

erdbe megy vezekleni s nem érintkezik

senkivel; irtózik az emberi arcztól, még

csak arra az öreg asszonyi'a sem néz, ki

vizet s kenyeret hozott neki
;
elfordul vala-

hányszor közeledni hallja, pedig neje volt.

A vezeklés idejének letelte után Lebée Gyula-

fehérvárra megy. Az apát a kápolnába ve-

zeti s megmutatja neki a koporsóban kite-

rített nejét. Ott volt Anna is, kinek, midn
a koporsóban fekv nénje arczát 'akarta

megcsókolni
; úgy megszurta egy a kopor-

sóban fekv viasz-bábra beszállt méh az or-

rát, hogy menten elájult.

Mária pedig mindezt egy síirii rácso-

zat mögül nézte. A n, ki már nem talált

eszközt a földön arra, hogy férje szerelmét

megnyerje, lemondott arról, csakhogy^ bodoggá

tehesse azt, kit oly forrón szeretett, mintán

ö boldogítani nem tudta.

Es a féi'íi, ki ilyen nt megbecsülni

nem tudott, vájjon boldog lett-e ? Nem ! csa-

podár szerelme elvégre is megbüntette. Anna

az övé lett ugyan, «de valahányszor Lebée

László csókja érinté az ajakát, a halott
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sök visszasajgó emléke iiiiudaunyiszor a

szivéig lövellt, jeget támasztva ott, hol láiig-

uak kellene gyuladni*.

(Vége köv.)

G Ü J T E M É N Y
A CID-KOMÁN(!ZOKBÓIv.

— Spaiij ólból töriiitotta: Beksics Gusztáv. —
(Folyt, és vége.)

CXCI.

Aki seukit uem kiméi,

Sem királyt, sem gazdagot.

Ajtómon kopogtatott,

S szólított Valenciában.

Es mivel készen vagyok.

Hogy engedjek a hívásnak.

Végrendeletet teszek,

A szándékim im ezek :

«— Én Rodrigo de Vivár,

Másik nevemen nevezve :

«Cid a bátor harczoló»,

Mint a mórnépek neveznek.

Istennek ajánlom lelkem,

Vegye országába azt,

A testem — földbl való —
Térjen vissza hát a földbe.

S ha éltem bevégezém,

Kenjenek illatszerekkel,

Amiket küldött a szultán.

Egész testem jól bekenjék.

Tegyenek Babieeára,

Számos zászlóim között,

Melyeket Bucár királytól,

S híveitl vettem el.

Meghagyom, hogy Babiecát

Jól elássák és temessék.

Hogy kutyák ne rágják csontját.

Ki oly sok kutyát letiprott.

Gyász kiséretem képezzék

Az apródok, s mind azok,

Akik asztalomról ettek,

A jó, bátor harczosok.

Szent Lázár kolostorának

A Vivar-mezt hagyom.

Mely innét is túl terül el,

S annak tartozékait.

Item - rendelem : sírokat

Mellém ne fogadjanak.

Nm könye elég nekem.

Nem kell venni pénzen könyet.

San Pedro de Cordinában,

S ott a szent Halásznak táján

Készítsék el síromat,

Rajta bronz emlék legyen.

Item — meghagyom: adassék

A zsidónak, kit megcsaltam.

Amidn szükségbe voltam,

Szinezüsttel töltött láda,

Súlyra egyez amazzal.

Melyet megraktam homokkal.

Gil Diaz, a kikeresztelt,

Ki a mórtól istenhez tért.

Kapja hát- s mellvértemet,

S minden pánczél ingemet.

A nemes király, Alfonzo,

A jó püspök, dón Lope,

És öcsém Alvar Fanuez,

Rendeletem re lesz.

Vagyouomnak többi részét

A szegények közt oszszák meg ;

Isten és az emberek közt

Közbejárók a szegényeké.

CXCVII.

Halva fekszik dón Rodrigo,

Kinek neve de Vivár volt,

Gil Diaz — Cid h szolgája, —
Végzi, mit ura parancsolt.

Cid testét bebalzsamozza

— Megmeredt már minden tagja —
Ám szépsége nem veszett el

;

Még piros az arczulatja.

Szeme, mintha nyitva volna,

A szakálla lesimitva.

Ki se hinné, hogy halott;

Inkább: hogy él van ott.

Hogy jól üljön a nyeregbe,

Gil Diaz ezt cselekedte :

Lóra tette a holt testet,

A hátára vas lemezt tett.

Másikat tett a mellére :

És a kett összeére.

Két karját jól lekötözte,

Így toldozta Óidét össze.

Táma.sztotta kétfelül,

S a szakáll alatt elül :

A holt test egyenesen állt,

S egyik oldalra se himbált.

Épen már tizenkét napja.

Hogy a jó Cid meg van halva.

A sereg ölt harczias szint,

Harczba készül a vitéz mind.

Búkár ellen — az ellen —
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S cscselék vad népe ellen.

A midn éjiéire járt

Babiccára helyezték

A holt testet, úgy amint volt,

Es a lóra rákötözték.

Egyenesen iil nyergébe,

Épp úgy látszik, mintha élne.

Lábát fekete s fehér

Szinti nadrág fedi be.

Mint a pánczél, mit viselt

Don Rodrigo éltibe,

S melyen meglátszott a varrás,

Öltöztették oly ruhába.

Pajzsát domború felével

Akasztották a nyakába

Csákót tettek a fejére

— Pergamenbl festve csak —
Ámde jól volt elkészítve,

S látszott, mintha vón' sisak.

A Tizónát nagy ügyesen

Beletették jobb kezébe,

S mily csodálatos! — úgy látszott.

Mintha azt emelné légbe!

Egyik oldalt Jeromino,

A jó püspök ment mellette,

Másik oldalt ment Gil Diaz,

Aki a lovat vezette.

Don Bermudez legeli megy;

Cid zászlója fenn lobog,

Es utána, rizetképp.

Négyszáz hidalgo robog.

Ez után vonul a hátvéd,

Ennek is négyszáz a száma,

S Cid testét bátor csapat

Viszi a hátvéd nyomába!

Száz hs képez sorfalat

Es a test mellett halad.

Cid neje, donna Jimeua

Leghátul jön nivel.

Épp haiszáz lovag kíséri,

S gondos szemmel ráfigyel.

Csendbe’ mennek, néma szájuk :

Hinnéd, hogy csak húsz a számuk.

Valencia messze van már,

.Amidn fikéi a nap,

Alvar Fannez a legels.

Aki most fegyverre kap

:

Szemben áll nagy mór-sereg.

Melyet a Búcár vezet.

Egy mór n van eltte,

Bátor ám — fegyver kezében! —
Mester a nyillövésben,

S mert a vesszt bizton ltte.

És a czélt mindig találta,

Elnevezte öt a fáma;

«lorök ivek csillagának*.

Lóháton ül e vitézn,

Ütközetben a legels.

Társninek száma száz.

Bátor mind és jól csatáz.

A Cid ser’ge támad rögtön :

Halva fekszik mind a földön.

Mór Búeár ezt nézi-nézi

És sergének fövezéri;

Mind csak bámul és remeg,

Hogy küzd a spanyol sereg.

A mór nép, nagy félelmében.

Hetvenezer hsnek látja.

Aki túlról támad rája,

S mintha volna hófehérben.

Magasabb mindnyájánál egy.

Aki a sorok eltt megy.

Hólován, melyet ereszt

B fékre; veres kereszt

Van mellén zászló kezében.

Kardja tüzként villog épen.

Mint a mórt apritja, vágja.

Öldököl és fürdik vérben, —
Fut a mór: ezt ki nem állja.

Mór Búcár és fvezér!

Futnak — senki el nem éri. —
A tengerhez fut, hol várja

Gyors hajója s tenger árja.

A Cidék a mór után;

Senki sem menekszik ám!

Vízbe flt mind — kicsi hijja —
Tíz ezer kerül rabszíjra

;

A hajóra nem jutottak,

Mert elindult, kinn szorultak.

Húsz a fnökök közül

Elvész, Búcár menekül.

Cici vitézié a tábor,

A sok kincset rejt sátor.

Kincsesei telik meg minden zseb.

Gazdag lesz a legszegényebb.

Mint jó Cid elrendel

Indulnak most Castillába,

S érkezvén — amint nevezték —
San Pedro de Cardennába.

Ott tették a Cidet sirba ;

Emléke szivünkbe írva.
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ELVÁLÁS UTÁN.
Kcgéuy

Marc Mouuiei'töl.

(Fulyl.)

Hová vezeti az az utV Azzal L)áiiiel

keveset tördött, csak magasabbra, minél ma-

gasabbra jusson tel, messze az élet és világ-

tól; és már-már ezer mértíÖldre képzelte

magát a fidtl, midn egyszerre egy nyolcz-

százméternyi magasságú, függélyes sziklafal

eltt találta magát, melyhez egy falu volt

építve. Ez a falu ünnei)élyesen ki volt vilá-

gítva. Csoportok állottak körül a ftéren egy

0 írást, mely az egyik kezét az állványra

támasztó, s a másikban egy pálmaágat tartó

Szent-Lörincznek szobrát nedvesité. Jobbra

sétálók jártak-keltek egy szép fasorban, kik

valamennyien felfelé néztek. Ugyan mi tör-

ténhetett ott? Dánielt nem érdekelte meg-

tudni, csak azt sajnálta, hogy az élet és

világ zaja még odáig is üldözte.

Ezért hát az els kínálkozó ösvényt vá-

lasztva, balra is fordult, hogy feljuthasson

végre oly magaslatokra, hol egyedül lehet.

Remélte czélját érhetni, mihelyt a falu

kiesik látköréböl, keresztül kellett azonban

még hatolnia a gáton, mely az áradást fogta

fel, és átlépni egy legel kerítését, mely útját

elzárta.

Mindig és mindenütt az emberi kezek

nyoma! Azonban végre is beállott a testi

kimerülés és azzal együtt bizonyos enyhülés.

Dániel egy fa felé irányzá lépteit, mely

lombjai alá vonzotta
;
ott akarta kipihenni s

kialudni magát. De a fa közelében ismét egy

asszonyt és egy férfit talált, kiket ki nem
kerülhetett. A férfi alá s fel járkálni látszék

a hideg elzése végett, az asszony azonban

mozdulatlan volt.

— On talán oda akar feljutni, hogy

lássa a nap fel keltét? — kérdezé egész hal-

kan a férfi Dánieltl. — Egy kis leányka

tévedt el a hegyen. Ugyan, ha feltalálná,

nem lenne szives egy rozsét meggyujtani?

Édes anyja itt bánkódik, lássa mennyire

várja t.

Dániel fél se pillantott, hogy az anyát

megnézze, e pillanatban kizárólag csak Renée

töltötte be. Mindazonáltal hálás volt az ide-

gen iránt, az valami ennivalóval kínálta meg.

St mi több, miután pár szót váltott vele.

halkan egy poliár bort és egy daiab kenye-

ret el is fgadoU tle, melyei- mohón fogyasz-

tott el.

Azután útnak indult és nagy léptekkel

haladt merészen fölfelé, lítymallani kezdett,

már és a hajnal hasadása mindig vigasztaló

érzést kelt az emberben. Az erd kigyódzó

utain haladva, elször csak dúdolta, de végre

torka szakadtából éneklé Toninnak következ

dalát :

éu kastélyom

A Kiáltó.*

Még nem haladt jó fél órája, midn jobb-

felöl segélyért kiáltó gyermekhangot hallott.

Azonnal örömtelten állott meg s a hang felé

irányzá lépteit.

Az ugyan nem igen volt valami könny

dolog, mert semmiféle nyílt ut nem volt eltte.

L’endkivüli óvatossággal kellett lépdelnie a

bokrok és cserjék közt, melyek iszonyú mély-

ség felett függtek.

— Várjon rám, meg se mozduljon, —
kiáltá Dániel a veszélyben forgó lénynek.

Igaza volt. Mert a gyermeknek ha

csak megmozdul is, nemhogy feléje megy. Ha

lába csak egyszer megcsúszik a nedves mo-

hában, halva van.

— Merre van ? Kiáltson

!

— Itt ! itt

!

Dániel végre oda ért a kis leánykához.

Nem látott egyebet, mint egy a fben fekv

és virágos kalappal ékített fejet. Jobb ar-

czán piros, mély karczolás látszott. A test

azonban egészen eltnt egy halom falevél-

ben. Csak keze nyúlt ki, mely egy rhodo-

dendron csokrot tartott. Dane mosolygott.

— Ugy-e okos voltam ? — mondá, —
meg se moczczantam? Hol van mama?

— Ö egy kicsit lejebb várja magácskát.

Majd hozzá megyünk.

— Miért magázol eugemet? Ki vagy te?

— Neked senki sem vagyok.

— Dehogy nem, hiszen értem jöttél. De

csókolj meg hát.

Dániel szeretetteljesen csókolta meg a

kis leány homlokát, épen a piros sebhely

közelében.

—
• Megsebesültél? --- kérdezé. — Csak

nem fáj talán? Nem érzed magadat rosszul?

— Nem.

A mint a gyermek haját kisimitá ar-

czából, Dániel szive hevesen dobogott. Egy

!

miniatr festett arczképét bírta nagyanyjá-
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link kicsiny korából és most ugyamizoii arcz-

kép mását látta maga eltt.

— De nem, - mondá magában, — mily

iültség

!

Azzal ölébe vette a g^'ermeket, és csak

akkor lélekzett újra szabadon, midn már
lelelé haladt vele az ösvényen. Habár hegy-

mászó lábakkal birt és nem telt a szédülés-

tl, mégis egész testében megrázkódott. Els
gondolata az volt, hogy tüzet rakjon s Ígé-

rete szerint jeladásul meggyujtsou egy cser-

jét, de keze reszketett és a nedves gyufák

sehogy sem akartak lobbot vetni.

— Mennyire elégült lesz mama.
— Igen, de nem szabad téged ilyen ál-

lai)otban viszontlátnia. Engedd csak, hadd

hozzalak rendbe.

Patak csei-gedezett a közelben. A vér

egy pillanat alatt eltnt a hajról és halvány

arczokról. Minél jobban láthatóvá lett a vi-

dám, bár sá})adt arczocska, a hasonlat a

nagyanya miniatr képével annál feltnbbé
vált. De Dániel rá sem akart gondolni; az

ölöm elijeszti az embert.

— Igazán nem fáj semmid V — vallatá

a kis leánykát.

— De, egy kicsit fáj itt.

Kezével fejére mutatott. Dániel levette

a fejliez tapadt szalmakalapot, és a fej te-

tején egy pirosas aludtvérdarabot vett észre.

Néha igazán mégis nagyszer az a ter-

mészet; a vér tartotta vissza a vérzést.

— Most csakugyan siessünk ám a ma-

mához gyorsan, — mondá Dániel, — már

nem fogod megijeszteni szegényt. Jöjj az

ölembe.

— Nem, tudok én jól gyalogolni
;
már

egy csei>p fáradtságot sem érzek.

— Hogyan eshettél el ?

— Hát én leestem ?

— Nagyon valószinüleg.

— Nem tudok felle semmit. Én telteié

másztam, virágokat tépve, a berni úrn azt

parancsolta, menjek le rögtön, visszafordulva

tehát egészen egyenesen futottam a tahi felé,

melyet magam eltt láttam, a nélkül, hogy

a tekervényes utat követtem volna. Átlátod

ugy-e, hogy miért akartam a rövidebb utón

lefutni, nehogy mama sokáig nyugtalankodjék.

— Es aztán?

— És aztán már semmire sem emlék-

szem, mert elaludtam.

Dániel teljesen megérté a történteket.

.\z ösvényen kivid szaladván, a gyermek

éppen az örvény felé rohant, egy fvel be-

ntt i)árkányzat azonban, ineljmn tüskés és

különféle növények tenyésznek és a sr
bokrok bizonyosan még idejében feltartották.

Dgy lépés még, csak egyetlen mozdulat ok-

vetlen megölte volna. A kis leány tehát bi-

zonyosan megcsúszott és elájult esése foly-

tán, és azt hivé, hogy aludt.

— Egész éjjel nem ébi-edtél fel?

Nem. Ah, de igen, most már emlék-

szem. Azt képzeltem ágyamban vagyok, ha-

nem igen fáztam. Ekkor kinyújtottam bal-

karomat, nem a jobbikat, mert szép virágo-

mat nem akartam kiereszteni kezembl, hogy

paplanomat magamra húzzam. De sehol semmi

paplan, csak csupa zöld levél köröskörül, még

a levegben is. Akkor igy szóltam : «Ez fur-

csa » és annyi levelet szedtem össze, hogy

betakartam magam és íölmelegedtem.

— Es újra elaludtál?

- Egészen ma reggelig. Te ébresztettél

fel az énekeddel. Mikor szememet kinyitot-

tam, nem tudtam hol vagyok. Megfordulva,

észrevettem közelemben azt a roppant mély

lyukat úgy tátongani, mintha csak az ördög-

szája lett volna.

— És féltél?

— Nem, miután te énekeltél. Kád kiál-

tottam. Annyit azonban rögtön átláttam, hogy

elaludtam a tben. Akkor eszembe jutott a

szegény jó mama, ki most annyira bánkód-

hatik. Vájjon azt hiszed, hogy meg fog dor-

gálni engemet ?

— Nem, légy nyugodt. Hát nagyon sze-

reted te a mamádat?
— Hogyne szeretném.

— Messze laktok innen?

— Nem, egészen közel a faluban. Te

azt még nem tudtad?

— De csak nem maradtok egész éven

át a falun?

— Oh nem. Mit beszélsz te? Hiszen

csak a múlt hónapban jöttünk ide, hogy en-

gemet füröszszenek a gyógyforrásban.

— Az eltt hol voltatok ?

— A kastélyban, teringettét! No tessék,

megint azt mondom teringettét, pedig a mama
megtiltotta. Te nem ismered a kastélyt?

— Nem.
— Furcsa hely az. Különben nem is

épen kastély, hanem tanya, kapuval a vé-

gén s toronynyal az oldalán. Van ott lovag-
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terem is
;

ile most teheneket tartanak benne.

Mi telette lakunk, a lépcs iiedig a torony-

ban van. Hanem liallod-e, az igen messze

van ám innét. Te még nem voltál ott? De

mamát csak ismered?

— Nem.

Még t se? i’edig mindenki ismeri.

Majd meglátod milyen szép, egy szé]) öre-

gecske. Olyan hófehér a haja.

Dániel sóhajtott. A különös remény, mely

megfogamzott lelkében, füstként oszlott el.

— És ö olyan j, mindenki szereti a

faluban, épen úgy, mint a kastélyban. Én
velem mindig nevetgél. De ha váratlanul,

hirtelen lépek be hozzá, gyakran lepem meg

ötét knyek közt, különösen mióta a szent

atya meghalt. Kude is meghalt, líiide, no

hiszen tudod.

— Nem, én nem tudom — mormogta

Dániel — ki már nem is ügyelt.

-- Az öreg dada, a ki mindig dórmö-

gött. Engem ki nem állhatott, azt mondta,

csúnya vagyok. Azt állította, hogy a papához

hasonlítok. Te nem láttad a papát?

— Miként láthattam volna t?
— Mivel, úgy látszik, te fel tudod ta-

j

lálni az elveszetteket. Papa is elveszett. Hi-
|

szén azért olyan szomorú a mama. De min-
j

dig azzal biztat, hogy egyik vagy másik nap
j

visszatér. És épen úgy várja öt már régen,

a mint most kis leányára várakozik. Bizony,

te elmehetnél a papát is megkeresni.

Dániel újra ügyelni kezdett. Egyszerre

megállott s azt kérdezé :

— Hány éves vagy te, kicsikém?

— Hét és fél esztends vagyok.

— Mi a neved?
— Még azt sem tudod? engeinet Dalié-

nak hívnak.

— Dane ?

— Igen. Csak azért neveznek Danenak,

mivel az rövidebb. Igazi nevem Daniella. No

de hát mi bajod, mi lelt tégedet? Siessünk,

mert a mama várakozik ránk.

E pillanatban találkoztak a kiküldött

vezetkkel, kik nagy léptekkel jöttek lefelé.

A kis leánykát megpillantva, kórusban kiál-

tottak olyan háromszoros hurráht, hogy meg-

rázkódtatta az egész hegységet. Nem k ta-

lálták ugyan fel Dánét, de hát «Hony sóit

(lui mai y pense !» azért meg akarták sze-

rezni pénzüket. Eelkapták, mint egy tollat

és diadalmasan vitték lefelé a hegyvidéki

énekek vig danolása közben. Dániellel leg-

kevesebbet sem tördtek, de még Dane sem,

ki maga elibe bámult, és teljesen elfoglalta

gondolatát anyja, kit viszont fog látni, to-

vábbá eltölté az élet öröme és a dicsség,

hogy oly magasra emelték vállukra a kalau

zok. Kis kezében még folyton tartotta a rho-

dodendron csokrot.

XXXil.

A fák alatt.

A teljesen elfelejtett Dániel hátra ma-

radt, és a fáradtság s felindulásoktól kény-

szerítve egy fa alá telepedett. Mert jól meg-

gondolva, csakugyan meglehetsen kegyetlen

i

huszonnégy órát élt át. Szerencsére Dániel

I

ers volt
;
húsz perczuyi alvás vagyis inkább

!
szendergés után ismét talpra állt, feje tiszta,

! üdült lett és nagy léptekkel haladt lefelé az

!
erd kígyózó ösvényén.

Ez alatt Dane anyja karjaiban pihent,

ki az öröm els kitörései után a vezetknek

nyujtá kezét e szókkal :

— Köszönöm, barátim.

— Hiszen nem k találtak fel engemet,

liánéin egy másik, nioudá Dane ... De hát

hol is lehet ö ?

— Egy másik ?

— Igen, egy igen jó papa, kit nagyon

megszerettem !

Dane hosszas elbeszélésébe merült an-

nak, mit Dániel érette cselekedett. Bevé-

gezve történetét, újra akarta kezdeni, amint

a gyermekek azt szívesen tenni szokták, mi-

dn egy tiszta hang, habár még jó távolban,

énekelni kezdé az erdben ; «Az én kasté-

lyom a Kiáltó. «

— Íme, — kiáltott fel Dane, — ez ö!

— Menjen ön le, — mondá az anya a

váltóügynöknek, — vigye magával Dánét és

a kalauzokat is. Önöknek szükségük van az

alvásra. En lassabban megyek, majd utói-

éi em önöket.

— De, asszonyom.

— Menjen, oh kérem.

A üatal nnek szelíd, méltóságteljes

hangja volt, mely engedelmességre kénysze-

ritett. A vezetk ölükbe vették Dánét s le-

vitték a faluba. Lövöldöztek s harangoztak

Loecheben az megkerülésének tiszteletére.

S midn üzetésre került a sor, még csak

drága sem volt a számla.

Az anya már meglehetsen elre haladt
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HZ erdbe a vezetk Imnali kiáltásai állal

voiizatva. Midn aztán az, kire várt, csak

tiz lépésnyire volt tle, tárt karokkal sietett

elébe e szókkal:

— En vagyok az ön által megmentett

gyermek édes anyja.

— Kenée

!

— dl tudtam én, liogy te visszatérsz!

Lassan haladtak együtt lefelé a fák kö-

zölt. Egyetlen szót sem einlitettek a gonosz

napokról
;
hiszen annyi más mondani valójuk

volt egymásnak ! Dane maga is elég lett

volna betölteni együttlétiiket akár estig.

A szegény gyermek gyenge volt már

születésekor. Miért ? Lániel kitalálta okát

;

korán és nehéz napokban jött szegényke a

világra. Renée maga akarta t táplálni; de

hát mily tejet adhatott neki ? A gyengéd

tapintatos n elbeszélésében, minden szemre-

hányást kerülve, csak önmagát okolta és mi-

dón Dániel sajnálkozott felette, a következ

szavakkal hallgattatá el :

— Nem, én kevesebbet szenvedtem, mint-

sem azt hihetnéd.

De fehér haja beszélt helyette.

— Végre dajkát hoztak Burgundból, —
folytatta Renée elbeszélését, és a gyermek

életben maradt. Még ugyan sovány, sápadt,

egy keveset, Loiiche azonban teljesen meg

fogja gyógyítani. Annyi élet, annyi kellem

van a kis leányban, sót talán túlságos élet,

túlságos idegesség is
;
egy kicsit több hig-

gadtsággal alkalmasint i'ózsásabbak lennének

kicsiny arczái. No de hát nem lehet min-

dennel birni. Dane oly jó, oly ragaszkodó

volt mindig.

Ily modorban beszélve, Renée egészen

felvillanyozódott
;
még soha sem volt tán

olyan széi>. Elmondta bánatjait is, azokat,

melyekért Dániel nem vádolhatta magát. Az
öreg Gertrud meghalt.

— Azt már tudom. Dane elmondta nekem.

— De hiszen akkor azt is tudtad, hogy

én vagyok az anya.

— Sejtettem.

— És visszatértél? (íh mennyii-e sze-

retlek ezért 1

Renée aztán beszélt Firmin atyáról is,

de már több habozással, félvén, nehogy ez

emlék kellemetlenül érintse Dánielt. Nem is

minden nyugtalanság nélkül pillantott rá

lopva; és midón aztán teljesen megnyugod-

hatott, látva, hogy szemöldeit nem ránczolá,

Így szólt:

— Te nem szeretted ót, és lásd abban

nem volt igazad. Ó neked mindig csak ja-

vadat akarta. Az els idkben az igaz tett

némi ellenvetést házasságunk létesítése ellen.

Nem azéi't, mintha vallásod hirdeti ellen

lett volna kifogása. mindig azt niondá

:

«Mi mindnyájan ugyanazt az Istent imádjuk,

mert hiszen csak egy Isten létezik! Csak-

hogy - tévé utána — í>nök, leányom, nem

fognak « hozzá együtt imádkozni ». És abban

igaza volt. Ah, Dániel, ha együtt imádkoz-

hattunk volna a Mindenhatóhoz, akkor semmi

sem történik abból, a mi bekövetkezett. Aka-

rod-e, hogy megmondjam neked, mennyire

felvilágosult nagy szellemmel birt Firmin

atya? Mikor a kicsike világra jött, igy szól-

tam hozzá : Milyen nevet adjunk gyerme-

kemnek ? 8 azonnal azt feleié nekem, le-

gyen «Daniella». Ez volt az én vágyam is;

elképzelheted tehát, mily jól esett nekem ez

indítvány az szájából. De ez még nem min-

den
;

figyelj, Dániel. Emlékszel-e még, hogy

egy iratot, mely ari-a kötelezett volna, hogy

gyermekeinket katholikusoknak neveljed, nem

akartál aláírni? Nos tehát én nem feledtem

azt el, s azt mondám Firmin atyának : Nem

esküdtem-e engedelmességet férjemnek ? Két-

ségtelenül, mondá . Daniellának tehát pro-

testánsnak kell lenni. A szent atya egy jó

negyedóráig elmélkedett, azután igy szólt

:

«Igaza van, meg kell lenni».

Dániel átérezte, mibe kerülhetett ily ál-

dozat Renéenek, és szemei megnedvesültek.

— Mégis van egy dolog, a mit nem

értek — válaszolá.

— Mondd ki szintén. Oh, e pillanatban

mindent közölnünk kell egymással!

— Mikor elváltunk, tudtad már te, hogy

anya vagy?
— Igen, tudtam azt.

— Mért nem szóltál nekem arról sem-

mit sem ?

— Óh, Dániel, emlékezzél vissza ! . . .

Renée csak e pár szót mondta gyöngé-

den és csaknem könyörg hangon. Dániel

visszaemlékezett, de az emlékezés keser volt.

rült féltékenységében bnnel vádolta Re-

néet. Mily gyanú nem fért volna hozzá akkor

lelke lázas önkívületében, ha egy várt szü-

letend gyermekrl tettek volna eltte em-

lítést ?
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— Ne beszélj nekem többet, hagyj el,

— tört ki a lelkifurdalás súlya alatt én

egy nyomorult valék

!

— Nem, Dániel, lassankint megértettem,

átláttam, hogy én valék a hibás, te szerettél.

Renée leültette férjét egy mohpadra és

megnyugtató szelídséggel fogta meg kezét.

— Kérlek, emeld fel fejedet és nézz rám.

Én valék a hibás. Én még gyermek voltam,

nem tudtam, nem mertem semmit. Kezdetben

szegény jó anyám féltékeny volt rád, habár

nagyon szeretett téged, méltányolta érde-

meidet és felfogta becsedet. Hiszen maga

választott tégedet számomra. De azután úgy

találta, hogy túlságosan, talán az o rovására

szerettelek, és az fájt neki. Én éreztem azt,

és azért lettem tartózkodóbb
;
többet foglal-

koztam vele, mint te veled. S annak nem

lett volna szabad úgy történni. Mikor elvesz-

tettem öt, eszem elhagyott s azt képzeltem,

liogy anyám kettnk miatti bánatában lialt

meg. És e miatt haragudtam iád, nem vol-

tam-e hát én a hibás, oli mondd meg ! Egy

perczig azt hittem, hogy már nem is szeret-

lek. Ah, mennyire csalódtam! Emlékszel még

amaz este a fényes csillagra V Dane akkor

szállott le onnan a magasból. Akkor még

magam sem sejtéin azt zavart lelkiállapo-

tomban. Ha anyává lesz a n és nincs arról

fogalma, rültté teszi a boldogság. Es te éjien

akkor képzelted, oh szegény Dánielem 1 Ah!

mennyit szenvedhettél te és mily rosszul cse-

lekedtem én, hogy sértve érezve magamat

haragudtam rád. Védelmeznem kellett ma-

gam és téged megnyugtatnom. Pirmin atya

is eléggé tanácsolta, de én hallgatni sem

akartam rá. A harag, a büszkeség s a gy-
lölet és valamennyi gonosz, vétkes érzés föl-

j

lázadt keblemben. Egy napon azonban, tudod

a biró eltt, mikor ki akart békiteni ben-

nünket (ugyancsak rosszul teljesité köteles-

ségét ama fiatal ember) rád tekintettem és

oly boldogtalanságot olvastam le arczodról,

hogy magam sem tudtam, mit éreztem, s mit

tudom én, mily örült kedvem támadt kar-

jaidba borulnom. Meg is történik, ha egyedül

lettünk volna. A biró azonban közbeszólt

ama kérdéssel : ragaszkodunk-e még mindig

válási szándékunkhoz
;
te igennel válaszoltál

és én képtelen valék szólani. Csak lehajtám

fejemet, mi annyit jelentett: «alá vetem ma-

gam*. Azután kimentem, lábaim nem birtak

tovább fentartani s a rám váló Firmin atya

Sl.T

támasza nélkül bizonyosan ö.sszerogytaTii volna.

Akkor éreztem elszói- gyermekem életét szi-

vem alatt.

Dániel szólni akart, de hang nem jött

ki ajkain, halántéka lüktetett, arcza égett.

- Megbocsátasz-e nékem ? — kérdezte

Renée.

A férj nem volt képes felelni, de zoko-

gástól fuldokolva, szoritá keblére.

— Keservesen bnhdtem hibámért, hidd

el. Láthatod, hajam megszült, megvénültem.

A bünbánat tett ilyenné. Olyan sokáig nem

tudtam felled semmit. Nem mertem hozzád

visszatérni, miként is fogadtál volna? Azután

szenved is valék. Dane megszületett. Mikor

pedig a világra jött, miként hagyhattam

volna el a szegény, csaknem haldokló gyer-

meket? Láthatod, mindig csak ugyanazon

egy dolog ismétldött közöttünk
;

elször

anyámé, azután lányomé, de soha sem vol-

tam kizárólag a tied. Ezt ismétlém magam-

ban mindennap az elmúlt hosszú nyulcz év

alatt. Firmin atya nélkül, ki mindenüvé kö-

vetett és támogatott, vagy Dane nélkül, már

nem lennék itt többé. Megakartam t men-

teni, hogy megrizzem neked, st, gondolám,

ki tudja, talán, egy napon, hisz Isten oly

irgalmas, oly jó, és te is jó vagy, hogy ne-

ked visszaadhassam. — Egy napon — foly-

tatta Renée rövid szünet után, — Firmin

atya arról értesített, hogy te Velenczében

vagy
;
voltak ott barátaink. így hallottam

néha felled; tudtam, hogy ott gondoláskod-

tál, hogy szerettek a lagúnákon, s hogy ke-

nyeret kerestél a szegényebbek számára. El-

képzelheted, mindezeket hallva, mily boldog

valék ! Egy dolog azonban még is sok bá-

natot okozott nekem, közöljem-e veled?

(Vége kí)v.)

ENDRE ÉS JOHANNA.
(Történeti szomorujiiték ö felvonásban. Irta: Rákosi

.Ten. Elször adatott a nemzeti szinpadon 1885.

deczember 11-kén.)

A czimlap két hst hirdet; a szomorú-

játékban egy sincs. A mi a drámában a

történeti hségbl megvan, az inkább csak

a történelmi adatok fölhasználása, mint drá-

mai megelevenitése. A mi a darabban a tör-

téneti igazságtól eltér, nincs mindig igazolva

a költi igazság által. Lélektanilag sem .To-

hannát nem lehet érteni, sem Endrét.
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JoliamiH megveti az embereket, szeretni

akar,s nem tud, miközben^fiinek fának odadobja

magát. Szép verseket szaval, költi és böl-

cseleti retlexiókkal tele, amibl jellemét még
kevésbé lehet megérteni. Merész rapszódiák-

ból állnak tettei. Nincs vezérfonál, mely

azokon végig vonnlna. Nincs karaktervonás,

mely azokat egységesítené. .\z, hogy tnlaj-

donképen Endrét szereti, hogy minden esze-

lséget azért követ el, mivel Endre nem kö-

zelit hozzá bocsánattal és szeretettel, csak

a végén derül ki, mikor maga Johanna ál-

lítja ezt. De hát folyton bnt követni el egy

férfi ellen, és soha bocsánatot nem kérni

tóle
;
szeretni ót és megcsalni folyvást — s

mégis tle várni a bocsánatot; hát nem a

legnagyobb eszelósség-e ez ? Tragikum ez ?

Nem ! A komikumnál is kevesebb. Ez paró-

dia. Es Endre? Ugyan mi van benne, a

miben tragikum reijtznék ?

((Béliében élek isteneimnél én.

Békében üninaj'-amiual, s emberekkel

Békében. Mit kívánsz uram, kivel

Béküljek még ki?»

így szól maga. Helyette a politikai küz-

delmeket végzik Róbert barát és Monté

Scaglioso. A férji kötelességeket pedig vég-

zik mások. O csak deklamál, és semmit nem

cselekszik. Így vagyunk a tragikai indula-

tokkal. Es hogyan állunk a körülmények

végzetszerüségével? Ezzel sem állunk job-

ban. Kivéve a Vezúv kitörését. Ez az egyet-

len, a mi imponál. Ezenkívül egy mozzanat

sincs, hol a végzetszerüség úgy jelenne meg,

mint a konfliktusok logikai rendje. Avagy

talán az, hogy Endre minden alkalmat el-

szalaszt, melyben tehetne valamit, elég provo-

kácziója a végzetszerüségnek ? Ha elég, ak-

kor Endre tragikuma igazolva van.

A megoldásnak segítségére jön a tör-

ténelem. Meg van Írva: «PIndre, számtalan

sértéseknek czélpontja, bár sajnosán, de né-

hány h emberének tanácsára békével trte

mindezt, a inig a koronázás ót a hatalom

birtokába juttatván, meghozza azt az idt,

midn sérelmeit megboszulhatja s más irányt

adhat az ügyeknek. 1345. nyarán végre biz-

tos hirt vevén Endre, hogy a pápai parancs

koronázása iránt nemsokára ki fog adatni,

megfeledkezett eddigi mérsékletérl, egy torna

alkalmával eszélytelenül oly zászlóval jelent

meg, melyen czimere alatt egy bárd és egy

hurok volt ábrázolva. Ez vesztére lón a bol-

dogtalan ifjúnak*.

így van a drámában is. Endre boszuját

akarja tartani
;
s ekkor összeesküsznek ellene.

Már elbb Bertrám gróf trrel akarta meg-

ölni, de Endrének amulettje van, mely tr-

tl és méregtl megvédi ót. PIzt Plndre maga

bevallja Bertrámnak
;

s mintegy utasításba

adja, hogy ót csak zsineggel lehet megfoj-

tani. A mi meg is történik. Endre és Johanna

az utolsó eltti jelenetben megtudják, hogy

mindig szerették egymást, s csak ók maguk

állták útját boldogságukmak, de a következ

perczben gitár és ének hangzik, s Endre

szivében újra fellobban a féltékenység. Jo-

hanna szivét pedig a kétségbeesés fogja el,

mert hisz ez az összeesküvk éneke, a kik

Plndrét meg akarják ölni. Megölni azt, a kit

.lohanna szeret, s a ki Johannát szereti! —
Johanna nem akarja kiereszteni PIndrét : de

Endre nem marad. Látni akarja az énekest.

PIz eléggé drámai helyzet; de ennek is egy

igen nagy baja van. Az, hogy Johannának

nem volna szabad elhallgatni, hogy PIndrére

orgyilkosok leselkednek. Nem volna szabad

Plndrét fegyvertelenül kiereszteni. — Ámde

mit tegyen a szerz a históriai ténynyel,

mely megköveteli Endre halálát ? — Kény-

telen engedni. 8 a lélektani igazságon ismét

egy nagy rést üt, hogy a történeti igazságot

megtarthassa. Ámde csakhamar kárpótlást is

ád. Mert a történeti igazság szerint, Johanna,

az Plndre halála után még harmiucz évig

élt: a Rákosi Jen szomorujátékában pedig,

a költi igazság érdekében, rögtön, még az

Endre meleg holttesténél meghal. Ki vagyunk

engesztelve.

A szomorujáták, mint költi m, elhibá-

zott. Nem lehet azonban elvitatni részletei-

nek, s különösen pedig egyes párbeszédeinek

szépségeit. Sok ötlet, sok életigazság, sok köl-

ti gondolat van nyelvezetében : de ez mind

csak oly ékesség, mely az Írónak dicséretére

válik, de a drámai hiányokat nem takarhatja

el. Csatlakozik e dráma azokhoz, melyek a

küls ékességekre és a látványosságokra

nagyobb súlyt fektetnek, mint a jellemz,

lélektani igazságokra. A természetes egy-

szerség rovására keresik a bravúrt
;

s a

szeszélyes különczségben a rendkívülit
;

a

bizari'ban az ert
;

az Ízléstelenségben az

eredetiséget. Beteg irány ez; s minél kitü-

nöbb tehetségeket veszteget meg, annál ká-
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rosabban hat úgy a mvészetre, mint a kö-

zönség Ízlésére. Mert a közönség, a színpadi

technika, a szereplk játéka, a szemkápráz-

tató látványosságok által felizgatva, nem lát

mindjárt a dolgok mélyére, s tiszta mvészi

és eszthetikai benyomások helyett, zavaros

izgalmakat visz haza magával.

így volt ez a pénteki eladáson is. A
kosztümök, orgonaszó, lélekharang, villámlás,

mennydörgés, Vezúv kitörése, gitár-zengés,

tarantella, él ló s öszvérek a színpadon

stb., a változatosságnak érdekét s hatását

megtették; s a bensleg nem fejld cselek-

ménynek, támogatva a színészek játéka által

is, koronkint életet, st lüktetést is adtak.

Az eladásról s rendezésrl el kell ismer-

nünk, hogy abban minden lehet meg volt

téve, s felhasználva a darab éi’dekében.

A szereplk közül Jászai Marit kell ki-

emelnünk, a ki Johannát játszta. A szerep

els része, melyben a 15 éves leány sze-

szélyes könnyelmségeit kelle színeznie, ke-

véssé sikerült neki. De onnan kezdve, hol

az ers szenvedélyek retorikájába mélyedlie-

tett, sikerült szerepét, egyes jeleneteiben

magasra emelni. Hogy lélektani egységet

nem tudott Johannába önteni, nem az

hibája. Endrét Nagy Imre játszta, de hang-

ján s alakján kivid egyebet nem érvénye-

síthetett e passzív szerepben. A többi sze-

replknek még kevesebb terük nyílt játékra,

vagy alakításra. De mint a csoportozatok

figurái majd mind dicséretesen mködtek
közre. Egressy Ákos, mint Róbert király,

a meghalási jelenetet mvészileg játszta.

Szacsvaynak maszkja volt nagyon sikerült.

A darabban a nemzeti színháznak csaknem

összes személyzete játszott. Szerzt az els,

harmadik felvonás után többször hívták.

IQ. Ábrányi Kornél.

KORUNK HSEI.
(Vajda költeménye.)

Vajda János alapjában pathétikus költ.

Egyéniségének a fenség egyik legfbb jellem-

vonása és a kellem csak alig volt található

benne.

Költészetébl hiányzik a cseng-bongó

dallamosság, mely néhány fiatal lírikust any-

nyira kiállhatlanná tesz. Hatalmas, ers egyé-

nisége inkább darabos, mint lágy, olvadozó.

Az ily férfias, hajthatlan jellembl rendsze-

rint teljesen hiányzik a kedélyesség és a

nyájas humor, mely inkább a kisebb egyéni-

ségek tulajdona.

Annál meglepbb, hogy Vajda az utóbbi

idkben a kedélyes, humoros, st legújabban

a szatirikus költészet terén is néhány pá-

j

ratlan mvet teremtett és most azok, kik

; Vajda egyéniségét eddig túlságosan egyolda-

liinak mondották, kénytelenek beismerni, hogy

bizony megrezd ülnek mveiben az emberi

kedély legkülönbözbb húrjai.

De bármit Írjon is Vajda, legyen bár

iiangja pajzán, enyelg, csillogó, mint a szi-

várvány, jiattogtassa bár a szatíra ostorát,

mindenkor érezhet benne a köliö nagy egyé-

!

nisége. Pajzánsága sohasem válik gyerekessé,

I

mint ez a közönséges humoristáknál gyakran

1 megesik. Ha ö mosolyog, az egy komoly férfi

mosolygása, s ha haragszik, az egy hatal-

mas egyéniség haragja.

így legújabb költeményében, a « Korunk

hsei » -ben, mely az « Egyetértés* -ben jelent

meg, páratlan ervel nyilvánul Vajda minden

j

elkeseredése a mai állapotok fölött. E köl-

I teményben valóban kifejezésre jut mind az a

rejtett harag, a mit a jobbak jelen társadal-

munk viszonyai között éreznek.

A mi Vajda e mvében els sorban bá-

mulatos, az a rendületlen bátorság, melylyel

a kornak feltárja bneit. S ha valaki van

hivatva megitélni e kort, úgy Vajda az, ki

a nemzet régi nagyjai közül való és mindig

s mindenhol azt irta és mondotta, nn lelké-

nek legbensbb meggyzdése.

Legújabb költeményének legsujtolóbl)

része az, melj^ben az arisztokrácziát festi, azt

az arisztokrácziát, melynek egyedüli élet-

czélja; keresni azt, a mi haszontalan.

«Mert ásni, vájni a term talajt.

Hogy mindennapra lenne b falat,

Megvédni vérrel azt az ellenségtül.

Meghalni névtelen, dicsség nélkül.

Izzadni másokért — igavonó,

Buta baromnak, parasztnak való.

S a veríték is bíízlik, becstelen
;

Tenyér, ha kérges, szalonképtelen.

Vad, hosszú körmöt sem nevelhet rajta,

— Elkelk mellzhetlen divatja —
Mit annak jelvényéül visel ö.

Hogy Íme ö is munkakerül*.

Mert ugyan minek keresse a modern

«stikli»-hs azt, a minek czélja van? Oh,

többet ér vörös kabátban nyulat kei'getni.
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csupa lieczböl lányokat vadászni, kártyázni, ^

mint liaszontalan munkának szentelni idejé-

nek eo-y részét

!

No de nem szabad igazságtalanul Ítélnünk

;

«Nem pártfogolják k már a czigányt is?

Rajzot, festészetet a makaón,

A mozgó plasztikát a színpadon,

A klasszikust, a meddig meztelen.

Megtoldva azzal még, hogy eleven
;

A könyvet ? Annak két hibája van,

Hogy nem mulékony, nem haszontalan,

És a mi íü, hogy olcsó is neki,

A dzsentri, polgár is megveheti*.

De kikapja részét a külteményben a 7cö-

rófimstálij is, melyben nincs öntudat, s mely-

nek legfbb törekvése az, hogy utánozza az

arisztokrácziát.
i

« nézni Maxi bárót,

Hogy mit hog} an csinál? Eltört a lába?

Mankón biczegve megy az mi bálba ?

Megvan ! hahó — mankót vesz mindenik,

A tánezterem sántával megtelik,

S van köztük, a ki komolyan tibor.

Ép lábát eltöré — e'xcelsior!*

A keserség legmagasabb fokát ott éri

(d a költeménj^, hol a IcöUörl beszél, arn'd a

modern költrl, ki megfeledkezik önmagán')!

és aljas érdekek uszályhordozójává lesz.

«. . . fényözönhl porba száll a sas.

Nem kell neki a fenséges magas.

Ott fürdik, mint a csirpelö veréb

;

A költnek babérja nem elég,

Eszét veszíti elsrend csillag.

Egy fén) bogár ntáii eped, kacsingat,

Elhagyja dicskörös helyét, nem boldog,

Mig nem kap innen egy fülctlen gombot

Abdera az, vagy Sodorna förtelme?

S én, — én is ! — élek, élni tudok benne ?

Mindeddig a költeményben csak a ke-

serség, csak a kétségbeesés jutott kifeje-

zésre.

De Vajda erteljes egyénisége nem tud

megnyugodni a teljes reménytelenségben
;

le

mondásra képtelen s bármennyire sötét is a

kor, lát világosságot derengeni. íme! ez a

Vajda pesszimizmusa, melyrl annyit beszél-

nek ! D hisz, még jiedig a népben.

«A nemzet ó'sfájának törzse még jó.

Csak lombjait pusztítja ronda hernyó,

Mit megnövelt a mostoha id.

De kertészkés levágja majd s kin,

Vagy eljövend a jótékony vihar,

Élsdi férget letipor, kimar, I

0 R_U

Az ezeréves tölgy kihajt m.ajd újra.

Egy fényesebb, dicsbb nagy fordulóra,

Virulni fog egy második ezerben,

Meglombosodva, gazdagabban, szebben.

— Hazám ! eged bár egyre csak sötétül,

Én nem tudok meghalni e hit nélkül.

Ha ilyen a pesszimizmus, akkor kiván-

csiak vagyunk, milyen lehet az igazi opti-

mizmus ?

Pallos.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petöfi-társaság f. hó l3-iki felolvasó ülésén

id. Ábrányi Kornél fog'alt széket «Pe‘fi és a magyar

dal» czimü értekezésével, Petfi költészetének a ma-

gyar zene irodalom' a való sokoldalú befolyását ismer-

i tetve. Romance-ok, balladák, férfi és vegy'es karok

zenekari kisérettel vagy a nélkül s a zeneképek egész

halmaza található a magyar zene-irodalomban, melyek

bizonyára soha létre nem jönnek, ha Petfi lelkesít

költészete nem adja meg hozzájuk a szellemi és nem-

zeti ihlettséget. Ezután Szabó Endre olvasta föl «Kégi

istenek® czimü humoros költeményét, melyben .Jupitert,

Apollót és Hacchust dicsíti. Idajd Bercsényi Béla tar-

totta székfoglalóját «Az alispán ur» cimü drámájának

els felvonásával. A zárt ülésben a megüresedett két

tagsági helyet töltötték be. Jelöltek voltak; Gyar-

mathy Zsigáné, Radó Antal, Eötvös Károly, Szabó

Sándor, Silberstein (Ötvös) Adolf, f'erenczi József,

Erdélyi Gyula, .Jancsó Benedek és Palágyi áfenyhért.

Hosszú vita után Gyarmathy Zsigáné és Silberstein

(Ötvös) Adolf 12—12 szavazattal választattak meg a

társaság tagjaivá. Legtöbb szavazatot nyertek ezek

után Radó Antal és Ferenczi József.

A magyar szinészegyesiilet legutóbbi közgylé-

sén elfogadtatott a következ javaslat : «A színi kong-

resszus, az országos szinügy állapotának, valamint a

szervezkedés elvi kérdéseinek részletes ismertetése

mellett az országg)' üléshez nagyobb állami segély meg-

adása iránt kérvényt intéz, a melynek szerkesztésével

a kormánytanácsot, kell szakértk közremködése

mellett megbízza, azzal az utasi ássál, hogy e kérvén)'

legkésbb a jöv év eJs hónapjában az országgy-

léshez beterjesztessék®.

A karácsonyi kiállítás f. hó 16 án nyilt meg a
mcsarnokban. Mvészeink több mint lüO képet küld-

tek be s hogy megkönnyitsék a mpártoló közönség-
nek a vasárdást, a nagyrészt sikerült kis festmények
áia nem haladja meg a 150 frtot. A kiállítók sorában
vannak Ligeti Antal, Greguss Imre, Aggházi Gyula,
Margltai Tihamér, Spányi Béla stb. A kiállítás 20 kr

belépti dij mellett naponkint déleltt 9 órától délután

4 óráig tekinthet meg
«A sötét pont®, Csiky Gergely uj drámája nag)-

hatással került színre a kolozsvári színpadon. Az ot-

tani lapok kiemelik, hogy a m színi hatás dolgában
a szerznek összes eddigi darabjait felülmidja s «m-
vészi kézzel vannak benne csoportosítva a megragadó
hatás eszközei®.

Szpikpsr.t ; Ábrányi Kmil. — Ki.^dó : Aig:ner liajoa.

Pallas v»'n ytársaság nyomtiája.
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SZERKESZTSÉG
11. kér., Albrecht-út 8. szám A PETÖPI-TÁRSASÁG HETI KÖZLÖNYE

KIADÓHIVATAL
IV. kér. Váczi-utcza 1. szám

Elfizetési ára: Negyedévre 2 forint, félévre 4 forint, egész évre 8 forint

GOZSDU ELEK.
(Tantalus. Kilencz elbeszélés. Ára 2 frt.)

A természettudományok valóságos forra-

dalmat idéztek el az emberiség történeté-

ben. A darvinizmus az emberekben él év-

ezredes hitet támadta meg s a találmányok,

vasutak, gépek a régi társadalmat emelték

ki sarkaiból. így haladt párhuzamosan az

ember bels világának lerombolása a küls

élet gyökeres átalakulásával.

Az egyéniségére, isteni származására

annyira büszke ember egyszerre állattá lön

degradálva! A legszentebb hitet, eszmét le

vezették a létfentartás ösztönébl. A haza-

szeretet nem egyéb, mint fajszeretet vagyis

önzés. Az egész élet nem más, mint mara-

kodás a mindennapi kenyérért, a konczért.

A ki ersebb, az gyz
;

ki gyöngébb, az

tönkre megy. Ez a természet rendje. A hu-

manizmus régi elavult frázis, melynek nincsen

értelme stb.

Mig Így tudományos szentesítést nyert

a legrutabb önzés törvénye, addig a talál-

mányok gyökeresen átalakították a régi

világot. A társadalmi élet és vagyon mind

jobban központosul! egyes városokban s egyes

társulatokban s egyes kapitalistáknál. Anagy
milliomosok gazdagodásával karöltve járt az

alsóbb nép szegényedése. A kisbirtokosokat

kiszorítja a nagybirtokos osztály, a kis ipa-

rost a gyáros. A gépek mindjobban kiszo-

ritják az emberi munkaert, fölöslegessé te-

szik a gondolkozó lényt.

A társadalmi ellentétek mindjobban ki-

fejldnek. Minthogy a hit romba dlt, többé

nem elégszik meg a nép sorsával. A vas-

utak viszik, sodorják az ember-árt s ki az-

eltt soha faluján túl nem volt, most lát-

hatja a világvárosokat, megirigyelheti a gaz-

dagok fényét.

Nyugtalan, zavaros az egész emberi tár-

sadalom. S ebbl a forrongó világból meríti

Grozsdu Elek beszélyeinek tárgyait.

Gozsdu ismeri az életet, ismeri a har-

czot a kenyérért, az elnyomottak küzdelmét

az igazságért; nagyon, nagyon is jól ismeri.

Az ember bels és küls küzdelmein mind

keresztül ment s azokat kötetében a maguk

meztelenségében ^árja föl.

Alakjai tönkrement exisztencziák, ide-

ges, modern emberek, zúgolódó proletárok,

dorbézoló uracsok, önmagukkal meghasonlott

mizantrópok, visszavonult, elégedetlen apos-

tolok, világboldogitó szerencsétlenek, kiélt

rouék, bnbánó Magdolnák, bolondos ideális-

ták s még bolondosabb materialisták stb.

S Gozsdu Elek mindegyikbe öntött va-

lamit a saját egyéniségébl. Töprengésük az

ö töprengése s zúgolódásuk az ö zúgolódása.

Vájjon melyik mostoha viszonyok közt

él modern ember nem érezte volna azt, mit

«A,? étien farkasai czimü beszélynek hse

mond? «Ütt álltam tanulmányaim végén,

férfi korom küszöbén, az ész parancsoló kö-

vetelményeivel, az idegek emészt étvágyá-

val a világban, mely lépten-nyomon ingerli

az idegeket gazdagságával, pazar fényével s

nekem idegen asztalnál kell ülnöm s mások

jóakaratából kóstolnom néhány csöppet a

gyönyörök végtelen árjából, melynek üdit

hatását csak egy olyan szoinju lélek-test

élvezheti igazán, mint az enyém».

Vagy melyik modern gondolkodó fben

nem fordult volna meg egyszer-másszor a

gondolat, melyet «E(jy néma aposíoZ» -bán

valaki kifejez? «Mi az a czivilizáczió ? Lopás,

sikkasztás, öngyilkosság, véres háborúk ! Sze-

génység jár a nyomába. Én tudom ezt leg-

jobban, mert adótárnok vagyok ».

Ilyen és ilyenekhez hasonló gondolato

kon tépelödnek Gozsdu alakjai. Hasoulókép

beszél a «Néma apostol* hse, ez állítólagos

természetbúvár, ki világuézletét következ-

kép fejezi ki: « Hazugságra van építve a ti

társadalmatok kártyavára. Azt mondjátok,

hogy a társadalom alapeszméje a szeretet.

Nem igaz. As 'óméss>.
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Ugyanez az alak más helyütt igy be-

szél: «A gyöngébbeket szegényeknek, a gaz-

dagokat erseknek nevezitek. Két óriási tá-

bor áll ina egymással szemben. Egyik, a mely

lop, rabol, öl, mert éhes, — a másik pedig

kenyér-elégségben kövéren hirdeti, hogy a

lopás, rablás, gyilkosság bn, melyet nem
csak az uralkodók nevében mköd rabtartó

bíróságok, de a más világon a fellegek fe-

lett trónoló biró is büntet*.

Ugyanezeket a nézeteket vallja Pakaszky

Pál a ^.Falusi mimntropy^ hse: « Mindaddig

lesznek bnösök, mig morál lesz. Ha minden

jól lesz lakva, nem fognak kenyeret lopni.

Nincs öszliang a természet törvén3''ei és az

emberek által tekervényes elméletek alapján

megalkotott, úgynevezett társadalmi törvé-

nyek között*.

De ne higyjiik, hogy Gozsdu müvében

csak a társadalom elnyomottjai, üldözöttjei

vélekednek ekkép. Azonos nézeteket valla-

nak azok is, kik fényben, örökös gyönyö-

rökben élnek s csordultig üritik a kéjek ser-

legét. Természetes, hogy ezek nem mondják

ki nyiltan elveiket, s csak maguknak vallják

be. így például Pista gróf «A nirmnay>

czimü beszélyben, mely különben a kötet

egyik legsikerültebb darabja, hasonló eszmé-

ket fejt ki édes anyjának : «A világboldogi-

tók haszontalan dolgot végeznek. A ki tehe-

tetlen, úgyis elbukik. A gyöngébbnek pusz-

tulnia kell*.

Az egész kötet tele van ily reflexiók-

kal, melyekbe az iró lelkének minden ke-

serségét s gunyját önti. Bajos a sok refle-

xióból szerz álláspontját teljesen tisztán

kivenni. Annyi azonban kitnik a könyvbl,

hogy Gozsdu elégedetlen a társadalom és a

természet törvényeivel, hogy érz kedélyét

bántja az élet örökös marakodása, hogy bele-

uudorodott a mai zajongó, élvhajhászó tái'-

sadalomba s hogy nem tud megnyugvást ta-

lálni semmiben, még a lemondásban sem.

Bármily jellemzk és igazak legyenek

Gozsdu elmélkedései, mégis csak elntélkedé-

sek. A novellistától húsból és vérbl való

él alakokat, továbbá cselekményeket kívá-

nunk, s minél kevesebbet kéiáink a reflexiók-

ból. Végül is az ember-ek egyénisége legin-

kább tetteikberr jut kifejezésr-e s a folytonos

elmélkedések fár'asztók is. Baj, nagy baj, ha

valamely e.gyérriséget csak elmélkedésein is-

merjiik fel.

Gozsdu e hibája különben korunk szá-

mos Írójában van meg, rrrég pedig mindig az

olyanban, kiben elbb támiidt a tendenczia,

mint a tár'gy
;
elbb az eszme, mint a mese.

Ezért Gozsdunak majd minden alakja

nem egyéb, mint valamely eszme testbe való

öltöztetése, emberi formába való bújtatása.

Nem ntondjuk, hogy tilos az Írónak ten-

dencziákat perszonifikálni, de igenis megkí-

vánjuk, hogy úgy per’szonifrkáljon, hogy test

és lélek, mese és eszme harmóniában állja-

nak egytrtással, és az olvasó sohase sejtse,

hogy egyik csak a másiknak szolgája.

EgyéneJcet kívánunk, nem puszta tipu-

soJcat.

Már i»edig típus a «nérna apostol*, típusa

a materialistának. Hasonlókép típusa «J. ve-

réh» a falusi lángésznek. «Az étien farkas®

is típusa a proletánrak stb.

Egyik sem igazi él alak, hanem csak

testet öltött eszrrre.

S ezek. a testet öltött eszmék nem cse-

lekednek semmit. Többnyire maguk beszélik

el történetüket az Írónak. A helyett, hogy

életük elttünk játszódnék el, maguk értesí-

tenek bennünket életük folyásáról. Az ily

eljárással igen ügyesen ki lehet kerülni ma-

gát a cselekményt, de meg is leüet fosztani

a beszélyt legszebb díszétl, a közvetlenség-

tl. Legnagyobb baja ez eljárásnak, hogy a

kötetet monotonná teszi. A szerz, úgy lát-

szik, rrrindig utazik s mindig találkozik oly

emberrel, ki neki életét eladja. A könyv

legalább ezt engedi sejtenünk.

De bármily nagyok legyenek is a kötet

fogyatkozásai, Gozsdu könyve mégis kiváló

figyelmet érdemel. Gondolkozó, érz egyén ,
ki nem marad a felszínen, de mindig a mélybe

iparkodik hatolni.

Most, hogy irodalmunkban oly nagyon

elharapódzott az ethnografikus, felsallangó-

zott üres rajz, kétszerte nagyobb figyelmet

érdemel Gozsdu, ki az ember belsejét für--

készi s az eszmék legmagasabbjait törekszik

kifejezni.

Ajánljuk könyvét az olvasók figyelmébe.

Palágyi Lajos.
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AZ Ö KARÁCSONYA.
Irta : Sikor Margit.

«Hát aztán hogyan nézett ki?» kér-

dezte niolión az öreg gazdasszony a portás-

nétól, a ki dideregve bujt vissza ágyába.

«Biz’ én azt magam sem tudom, Juli asz-

szony. A nagy meglepetéstl és ijedtségtl

csak annyit láttam, hogy valami átlátszó, vi-

lágos ruhába volt öltözve, mint egy kis an-

gyal. Apró lábain selyem czipö volt, vagy

micsoda, mert olyan nesztelenül lépett, mint

valami szellem. Talán fázott is a lelkem,

mert a hangja úgy remegett, hogy alig ér

tettem meg, mikor kérdezte : «Itthonn van

a mama?» Akkor ismertem csak rá és el-

sikoltottani magamat: « Jézus, Mária, Szent

József! a baroneszl!»

«Azt kiáltotta maga? És mit felelt rá ?»

«Szájamra tette a kis kezét (huh! mi-

lyen hideg volt, még most is fázom tle!)

és azt suttogta: «Pszt! Ne kiáltson úgy,

Korpásné. Ne verje fel az egész házat !» és

aztán beosont a hosszú folyosóra és eltnt.

Amerre ment, csak úgy hullott le a hó vé-

kony ruhájáról. A feje olyan fehér volt tle,

mintha csak megszült volna !»

«Hm! lun!» tndött a gazdasszony és

gondolkozva rázta összeborzalt fejét. — «Ez

mégis különös! különös! Honnan jött olyan

késó éjjel, ebben a kutya — kemény télben,

olyan könnyít ruhában?! Aztán gyalog!! bor-

zasztó ! Szegény kis baronesz ! Mulatságból

bizonyosan nem tette !»

«De nem ám, ez valami rosszat jelent,

Juli asszony. Ugy-e hogy megmondtam ? Ha
én valamit álmodom, az beteljesedik

;
bizo-

nyos ! Mondom : két bagolyt láttam egy cziu-

tetejii házon, meg egy vörös »

«Eh, az a bolond álom! maga csak min-

dig azzal jön el. Már annyiszor hallottam!*

«No, pedig majd meglátja, hogy igazam

van; beteljesedik! Itt a fejein! rá merem
tenni. Aztán nem maga is azt mondogatta-e,

hogy a Veszta egy id óta se eszik, se iszik,

hanem csak nyöszörög, sir, mint valami gyer-

mek és a baronesz leánykori szobájának az

ajtaját kaparássza?! Pedig maga erósitgette

legjobban, hogy ez jelent valamit ... Ki is

szidta ezért a babonaságért a méltóságos

asszony ...»

«De, pedig iibban van is valami, akárki

mit mond. Maga a méltósága is halálra volt

ijedve, jól láttam! Csak azért pörölt velem,

hogy ezzel magát is bátorítsa kicsit !» ....

«Nem csoda, ha megijed. Emlékszik öt

év eltt arra a borzasztó karácsonyra ? Ak-

kor megérezte azt már elre ez az okos ál-

lat. Egész nap nyugtalan volt, lótott-fiitott,

vonított és olyan könyörögve, rimánkodva

nézett az emberre, hogy mindenkinek meg-

esett rajta a szive, és még akkor este hoz-

ták haza a fiatal bárót — halva! . . . Nem

is látszott rajta, hogy meg van lve ! Csak

a feje tetején volt egy akkora lyuk, mint a

négy krajczáros. Emlékszik?*

« Hogyne! Hát lehet-e elfelejteni azt a

förtelmes éjszakát?! . . . Épen iigy esett a

hó, mint most ! ... Épen úgy bömbölt a

szél ! Huh ! szinte megráz a hideg, ha

rá gondolok!*

«Azt mondták, amerikai párbaj! Bolond

beszéd! Nem is volt a mi urunk soha sem

Amerikában .... Oh! de szép ember volt

szegény! Örökös kár a férgeknek!*

«Örökös kár!» motyogta lassan a gazd-

asszony s kitöiült két nagy cse,i)i)et hü szó-

méból. «()rökös kár!»

«És épen karácsony estéjén történt,

mintha csak még nagyobbra akarták volna

csinálni azt a szomorúságot! . . . Oh, milyen

átok van ezen az áldott családon ! . . . .

Mennyi sok rossz érte ket már ezen az ün-

nepen, a mikor minden ember örül, csak k
nem örülhetnek!*

«Igen! az a régi átok! . . . Azt mond-

ják, csak mese az egész, pedig lehet ám eb-

ben mégis igaz valami! Mert minek bünteti

ket Így az Isten?*

... «Az sapjuk bne miatt. Mondják,

hogy az rengeteg fösvény ember volt, és a

kertészével meg minden cselédjével még ka-

rácsony esiéjén is dolgoztatott . . . st egész

éjjel is. Akkor egyszer megátkozták ezek,

hogy ne legyen soha boldog karácsony a fa-

miliájában . . . hogy minden baj, bánat, ilyen-

kor érje; aztán itt van ni!»

«Még nem tudhatjuk, nagy baj van-e?

Tulajdonképen semmit sem tudunk, csak azt,

hogy a kis baronesz hazajött éjjel, egyedül,

gyalog, egy szál vékony ruhában, tél-viz

idején az édes anyjához. Hanem ez még is

csak különös! A férjét elhagyta volna ?! Ta-

lán rosszul bánt az vele?*

« Pedig milyen szerelmes volt a fiatal

gróf! Két év eltt, mikor a vlegénye lett,
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karácsonykor nagy estélyt adott a méltósá-

gos asszony, és milyen vígan voltak akkor!

Még ólmot is öntöttek! Emlékszik?

Milyen figura is volt a baronesz ólmán ?

Igaz ! egy bagoly, a mint fekete zászlót tart

a szájában ...»

«Ali, persze bagoly!! Maga mindenhol

csak baglyokat lát ! Igazán, olyan maga, mint

valami lialálmadár . . . csodálom, hogy nem

kuvikol ! . . . A hova néz, ott mindenütt ha-

lált lát! Igazán, nem is szeretek már ma-

gával beszélni !»

«Hát akkor mért beszél? En nem futok

maga után, ne féljen! Menjen liát s hag3'^,jon

aludni, jobb lesz. Ilyenkor nem is szokás

(liskurálni, mikor más becsületes ember még

alszik ...»

« Megyek is, mert nem vagyok kiváncsi

a maga ostoba beszédére ».

És mormogva, durczásan liuzta be maga

után az ajtót az öreg asszony és saját szo-

bája felé tartott.

A küszöbön találkozott a ft leánynyal.

«Hol voltál ?» förmedt rá haragosan.

«Ott fenn. A méltóságos asszony csön-

getett, hogy fütsem be a baronesz szobáját.

«lIg3^ Hát mit láttál?®

«Hogy mit láttam?® — bámészkodott a

szolgáló, kinek még tudomása sem volt az

éjjeli látogatóról, «hát nem láttam én semmi

különöset. A méltóságát láttam, szürke-bár-

sony pongyolájában ».

«Hm! jól van, lefekhetel!»

S maga is szobájába tért és lefeküdt,

de szemet sem tudott hunyni. Folyton azon

töprenkedett : mi hozta haza a fiatal asszonyt

ebben a rideg éjszakában, hóban, fagyban,

szélben, — igy egyedül? És épen karácsony

éjszakáján? ....

Az öreg báróné is ugyanezt kérdezte

magától, mikor szemeit kinyitotta a körü-

lötte lev halk neszre és meglátta ágya eltt

azt az összefagyott, karcsú kis alakot, a vé-

kony, áttörött báli ruhában, kisirt szemek-

kel, kékes, reszket ajkakkal. Azt gondolta,

álmodik.

Tágra nyitott szemmel, megdöbbenve

bámult rá egy darabig. Nem tudta, mit je-

lentsen a sajátságos, megdöbbent jelenet?

Fájdalmas csodálkozásában beszélni sem tu-

dott, sem inozdulni; csak nézett. .. nézett...

«Manu'm!» hallatszott az az édes, zeng-

zetes hang
;

és reszket, bágyadt, de csodá-

latos dallamu szavát, mintha bvös kéjjel

ringatná körülötte a leveg, olyan csendes,

nyöszörg zenébe halt. «Mamám! haza jöt-

tem meghalni!®

Es ingadozott, lengett fehér alakja a

légben, mint valami ködfátyolkép, mely jön

és eltnik. — Még mieltt az öreg báróné

segítségére lehetett volna, oda roskadt az

ágy eltt lev széles hatytyusznyegre.

« Gabriella!® sikoltott az öreg asszony

megrémülve. « Gabriella! édes lányom, mi

lelt? szólj! édes!®

«Semmi, mamám, semmi!® suttogta ki-

merülve, &most már semmi, csak fáradt va-

gyok ! ... nagyon fáiadt, álmos!® és lankadt

kis feje olyan szépen oda simult a fehér

hattyuprém havára .... «Semmi! csak fá-

radt vagyok!®

«Hisz te egészen meg vagy fagyva?!

Szent Isten ! mi jutott eszedbe, hogy ebben

a könny rongyban, ebben a báli nihában

hozzám jöjj! e nagy me.sszeségbe ! Hát meg-

iültél, Gabriella? Ez a vékony kis

cziji egészen át van ázva ... csupa hó...»

«Mert gyalog jöttem!® rebegte a fiatal

asszony.

«Gyalog?! Ebben a toiletteben? ebben

az idben ! Öt óra járásnyira ! ! . . . nem ér-

telek, gyermek!®

És az ers matróna karjaiba fogta a

törékeny alakot és gyöngéden ráfektette a

vörös bársony pamlagra.

Megijedt attól a mély halványSágtól,

mely ellepte a fiatal arcz minden kis göd-

röcskéjét. Tagjai szinte merevek voltak a

hidegtl és halántékai egészen be voltak

esve. Gyönyör dióbarna hajából hervadt

fehér rózsák hajoltak ki, összezsugorodott,

fázékony szirmocskákkal.

Szemeit lehunyta és mélyen sóhajtott.

Hangja csak olyan gyenge volt, mint a le-

helet. «Milyen jó itthon, te nálad! Milyen

jól érzem most magamat!®

«Itt majd meggyógyulsz, felüdülsz, kis

beteg leányom ! És öröme leszel anyád szi-

vének, mint voltál mindig ... és boldog le-

szel megint®.

Gyengén rázta meg fejecskéjét, de nem

felelt.

«Oh ! kitalálom én a te boldogtalansá-

god meséjét, ha nem is mondod. Tudom, sej-

tem, hogy mi bánt. Férjed h lett régi szó-



52. SZÁM KOSZORÚ 821

kásához és htién lett hozzád. Ismét az a

csapodár, könnyelm világfi ö, mint volt. Az
a hírhedt dón Juan. Ugy-e eltaláltam?*

«Igen. Neked mindig igazad van, te okos,

te szent anyám ! Nem akartál hozzá adni .

.

.

vissza akartál tartani a szerencsétlenségtl,

... de én botorul belerohantam. Sze-

rettem öt, nagyon szerettem ! Ugy-e,

megbocsátod ezt a nagy vétkemet? Nem en-

gedelmeskedtem neked, de megszenvedtem

érte !

»

«Ne beszélj annyit, Gabriella, megerl-

teted magadat! Hisz olyan kimerült vagy,

alig tudod mozgatni ajkaidat. Jöjj be a te

kedves leánykori szobádba és feküdj le. ügy,

úgy ! csak támaszkodj rám ersen !

Milyen elgyöngült vagy, alig tudod vonszolni

magadat »

«Nézd, ugy-e a régi helyen vau min-

den ? Úgy hagytam, ahogy a te kis kezed

rendezett itt el mindent utoljára'. Hogyan

mosolyog rád minden darab bútor, mintha

megismerne
;

mintha kiáltani akarná eléd :

« Isten hozott! maradj ezentúl mindig köz-

tünk és légy, a mi eddig voltál : édes nap-

fénye, drága öröme a mi kis hajlékunknak

Isten hozott!*

Vigasztalólag, biztatólag csevegett a

matróna, mig saját kezeivel vetköztette bá-

gyadt leányát : szeretett volna egy mosolyt

deríteni a mosolytalan ajkakra, vagy az

örömnek egy, sugarát az ibolyaszin sze-

mekbe.

« Ugy-e milyen édes, lágy fekvés esik

szzi ágyacskádban ? Ugy-e, jó a fáradt fejet

arra a párnára haitani, a melyen annyi sok

szép, boldogitó álom fogta le fényes szár-

nyával a szemedet leánykorodban ?!

Csak pihenj, nyugodj! ...»

sMilyen jó vagy te! ... hogyan begyó-

gyitanád azt a sebet, amit ... De nem, nem
lehet! Az nem gyógyul be soha!»

« Olyan mélyre vágta bele a tört az az

ember ?!»

« Annyi csalódás, megaláztatás!

annyi trés, szenvedés ! ! Nem voltam arra

elég ers ...»

Gyenge hangja ersebb lett, majdnem
érdes. Halvány arczát pir futotta be és sze-

mébe lázas fény szökött. Rettent bágyadt-

sága elhagyta és ismét melegen érezte lük-

tetni a vért halántékában. Kezei egyszerre

forrók lettek és egész teste fel volt tüzelve.

«Oh, milyen hely lett a mi liázunk,

mama! A te büszke vérednek minden cseppje

fellázadna, ha te azt tudnád! .... Mikor te

leségül vett, akkor imádott. De aztán csak-

hamar megunt. Talán, mert látta, hogy milyen

nagyon szeretem . . . hogy lm vagyok és le-

szek hozzá mindig . . .

Másokat szeretett, a kik ügyesebben tud-

ták mulattatni, kaczérabbak voltak, mint

én Én elhanyagolt, boldogtalan asz-

szony voltam !
—

Oh! de ez még semmi, mamám! Egy na-

pon elhozta a szeretjét hozzám és rám pa-

rancsolt, rám kényszeritette — társalkodó-

nül. És ez az állítólagos «társalkodón» lett

az asszony a háznál. Ö uralkodott férjem s

a cselédség fölött; az fenhatósága alatt

álltam én is. Az én fogatom állt rendelke-

zésére, a mikor kikocsizni akart. Vendégeket

hivott a házamba; — oh! és milyen vendé-

geket ....

«A gyalázatos!!* fakadt ki felháborodva

a matróna. És szép fekete szemei szikrákat

szórtak, mialatt a halvány ajkakról leste a

beszédet. — « Folytasd .... Gabriella . . .

szegény leányom!*

«Ügyes, raffinirozott kaczérságával fér-

jemet egészen leigázta; engem agyon gyöt-

rött . . . Rávette Rolandot arra is, hogy en-

gem örökös felügyelet alatt tartson, hogy

szabad akaratomat egészen megbénítsa! . . .

Nem Írhattam levelet még csak neked

sem, anyácskám! Nem fogadtalak el kis kas-

télyomban, mert az holmi könnyelm nk
rezidencziája lett . . . Mikor egyszer Írtad,

hogy meglátogatsz, Roland és kedvese arra

kényszeritettek, hogy levelet írjak neked,

(k diktálták) és kérjelek, ne jöjj, mert Pá-

risba akarunk utazni .... Pedig nem igaz

;

nem utaztunk ! hazugság volt az egész ! hisz

még a telet is itt töltjük most a pusztán-

kon, hogy ne vegye a világ szájára a gya-

lázatukat! Nem akarták, hogy meglátogass...

féltek tled ...»

«Oh! hogyan fájt nekem az a hideg,

visszautasító levél!* mormolta a báróné és

sz fejét tenyerébe hajtotta.

«Nem akartam megírni! .... és ... .

akkor . . . akkor ...»

Nem tudta tovább folytatni
;
hangja meg-

csuklott, mintha keser zokogást fojtana el
;

és néma panaszként föltárta hálóköntöse b
csipkeujját.
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Az öreg asszony megmerevnlve bámult

arra a nagy lillaí'oltra, mely a hóí'eliér váll-

ról virított.

«Megvert!!» kiáltotta undorral, fájdal-

mas megvetéssel. «Hali! a gentleman! . . .

verekszik a feleségével, mint egy ember a

söpredékbl!! Hahalia!!!» És kaczagásában

felliáborodottság, keserség, gúny és szemre-

hányó fájdalom volt. — «Ö! a ki magát ki-

fogástalan gavallérnak tartja!! Pfuj! Hogy

megtr ez a vén föld ilyen pimaszt a hátán !»

A dühtl halálra sápadt az a tisztelet-

gerjeszt, nemes arcz. Gyors léptekkel mérte

fel és alá a lakályos, elegáns kis szobát,

hogy felheviilése kissé csillapodjék!*

Aztán odament a kimerült fiatal asz-

szonyhoz és megcsókolta azt a kiáltó foltot

a vállán : « Szegény, szegény Gabriellám,

mennyit trtél ...»

«Ez még semmi !» suttogta lázas, ön-

magából kikelt arczczal az áldozat. — «Ez

még nem elég, — ... hanem a többi ... a

többi!! Nem kocsikázhattam ki a

nélkül, hogy ö, a « társalkodón » oldalam

mellett ne ült volna Nem engedtek

sehova magamat, nehogy hozzád menekül-

hessek - panaszkodni rájuk. Cselédeim eltt

nem volt többé tekintélyem, mikor látták,

hogy úgy bánnak velem, mint az iskolás

gyerekkel. Ha nem tettem meg, a mit akar-

tak, akkor bezártak a lakosztályomba, és —
nem adtak enni két napig sem !

dhidtál-e te elképzelni ilyen ocsmányságot,

mamám?! .... Oh, én nem hittem volna,

hogy ilyen ember is létezik a világon !
—

— És hogyan szerettem én öt! Miatta, sze-

relmi vakságomban megsértettelek téged is!

Bocsáss meg!»

«Már régen megbocsátottam!* rebegte

ez lassan — Hisz nem volt egyéb vétked,

minthogy nagyon bíztál benne, nagyon sze-

retted !

Pákulcsolta anyja reszket kezére íehér

kis kezeit, és kékes ajkaira szorította azt

az áldott anyai kezet.

... A kis Aladárnak a foga jött; na-

gyon nehéz beteg lett. (Oh mama, te még

nem is láttad a kis fiamat, milyen szép

volt
!)

Annyit aggódtam, remegtem érte

!

Mikor legrosszabbul volt szegényke, akkor

határozta el Evelin, a társalkodónö, hogy

bált ad a házamnál, megtartja uevenapját . .

.

Holand mindenbe beleegyezett, amit

0 R ü

akart; és engem is kényszeritettek — hal-

lod, mamám ! kényszeritettek ! ! — hogy tán-

czoljak velük, mialatt haldoklik a fiacskám

!

Velük kellett tánczolni, hogy a világ

azt higyje, boldog asszony vagyok ! hogy ne

vegye észre a gyalázatnak azt a pocsoláját,

amibe a köriilettem levk fürödnek ! . .

.

Eám kellett venni ezt a jeges, csillogó

rongyot
;

virágot kellett tzni a hajamba,

tánczolni kellett mosolygó arczczal; mialatt

a fiacskám haldoklott ! . . . .

Sokszor beszöktem hozzá, hogy sírjak

iszonyú szenvedésein
;
hogy csicsigassam. El-

mondtam neki, milyen szerencsétlen vagyok,

hogy ö az én egyetlen örömöm .... ne

haljon meg ! És olyan szépen nézett rám,

olyan okosan, minha értené kérésemet; és

mégis — meghalt !

Mikor észrevettem, hogy nem nyílik fel

többé a szeme, hogy nem dobog a szive

;

egyszerre valami örületes vágy fogott el.

Szerettem volna én is meghalni. És berohan-

tam a tánczterembe, ahol hangosan szólt a

zene és vígan csengett a pohár, tombolt a

jókedv — mialatt az én kis fiam meghalt

;

— és oda vetettem magamat az egyik tán-

czos karjába. Szédületes gyorsasággal tán-

czoltunk, és mikor éreztem, hogy a hség

nagy gyöngyöket fakaszt homlokomon, akkor

kiosontam a kertbe, a dermeszt hidegre.

Éreztem, milyen fagyos kézzel nyúl hozzám

a beteg kimerültség; mintha éles késsel me-

télnék testemet, úgy éreztem
;

de az nem

fájt úgy, mint Roland hitszegése ....

Lerogytam a havas porba, és vártam a

halált ....

Ekkor eszembe jutott, hogy van nekem

egy áldott, drága jó anyám, akit látni sze-

retnék . . . akinek a karjai között édesebb

talán a halál ... és haza jöttem te hozzád.

— Nem gondoltam másra, mint hogy nálad

legyek és megindultam futva, fázva, báli i li-

bámban ,. . . gyalog . . .

Máskor úgy féltem a sötét éjszakától!

— most nem féltem. Alig tudtam idáig jönni

. . . lábamat felvérezte a kövics a vékony

czipben és úgy megdermesztette a hideg

minden tagomat . . . csontjaimban a velt

— huh, úgy megdermesztette! . . . Olyan

hideg lettem, mint maga a halál ....

ügy, úgy, csak csókolj meg ! . . . Milyen

jó meleg a te csókod! ügy! tedd homlo-

komra a kezedet . . . milyen meleg a kezed
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is . . . Olyan jól esik nekem, ha igy rám

né/5el. ilyen szeretettel tele . . . csak nézz

rám . . . nézz rám . . .

Egészen ki volt már merülve. Színtelen

kis arcza éppen olyan fehér volt, mint az a

selyem vánkos, amin feküdt. Mintha egy fe-

hér márványból kivésett, klasszikus szépség

görög szobor feküdt volna ott
;
olyan hideg,

mozdulatlan, fehér lett.

Az öreg báróné ijedten hajolt föléje,

megrémültén suttogva :

« Gabriella!*

Az aggodalmas suttogásra felnyitotta

nehéz szeinhéjjait és bágyadtan mosolygott.

« Aludni szeretnék ! — suttogta aka-

dozva, — de nem tudok. Mindig fülembe

zúg a zene ... az a jókedv kaczagás . . .

ami az én lelkemnek olyan volt, mint az

ostor-csapás: vért fakasztott belle ... a kis

Aladár sikolya (oh ! milyet sikított, mikor

meghalt !) . . . és aztán hogyan csapkodta a

vihar a havat . . . hogyan süvöltött el a

szél fejem fölött . . . mintha minden rózsát

ki akarna szedni a hajamból . . . .>

«Ne beszélj annyit, édes leányom —
kérlelte a kétségbeesett anya — ne beszélj

annyit; megárt. Aludj el inkább*.

«Nem tudok. Mindig látom, hogy borul

Roland a társalkodónö vállára, hogyan sut-

togja neki: «Örökre a tied!» Jaj Istenem!*

« Milyen nyugtalan vagy ! Már befogat-

tam és a városba küldtem orvosért. Majd ad

valami csillapítót!*

«Igen. Olyat, amitl elaludjam. De ak-

kor lábhegyen járjatok, ne hogy felébresz-

szetek .... Hagyjatok majd aludni!*

S zavaros, fénj’es szemeit meghordozta

a szoba bútorain. Egyszerre kinyújtotta fe-

hér karját a kandalló felett álló mái'vány

virág-váza felé, melyben egy óriási, elviri-

tott csokor állt.

«Milyen csokor az?» kérdezte alig hall-

hatóan.

«A te menyasszonyi csokrod volt!*

«Add ide a kezembe még egyszer,

mamám !»

A matróna szomorúan, mély sóhajjal

vette kezébe az óriási csokrot és odanyuj-

totta az ertlen kis kezekbe.

«Milyen liervadt! szinte zörög rajta

minden levél. — Szegény kis gyöngyvirá-

gok, hogyan megbámult a kelyhük! A kis

ibolyák egészen megasztak és megfehéred-

tek; és a kamélia levelei összezsugorodtak

!

Szegény kis vii’ágok! Nézd, mamám, drótot

döftek a szivükbe ! nem csoda, ha meghaltak

. . . fájhat az a rozsdás drót nagyon . . .

«Oh, de fáj, jaj !» sikoltott magánkivül

és apró kezei összemarczangolták keblén a

csipkéket.

«Mi fáj, édes lelkem? térj magadhoz!*

s a báróné halott-halványau hajolt a hal-

dokló asszony fölé.

«A drót, a drót ! ! jöjj, húzd ki a szi-

vembl !» rimánkodott vergdve.

Selyem takarójáról lecsúszott az a nagy

mesterileg kötött csokoi- és odagurult a hi-

mes sznyegre, miközben feliiyilt rajta a

nagy atlasz szalag, és mosolyogva virítottak

le róla az aranynyal beleszött szavak : « Sze-

relmem örök!*

«Még a virágjai is hazudnak!* gondolta

magában a matróna és megvetve rúgta félre

azt a hervadt csokrot az Htjából.

A liatal asszony ez alatt ismét magá-

hoz jíitt és szelíd szemeit anyjára szegezve,

félénken kérdezte:

«Mamám ! Meghalok ?»

«Nem, nem ! hisz még olyan liatal vagy !»

és a báróné nehezen tudta visszakergetni

szivébe a felszivárgó könyeket.

«Hát azok a virágok ? — kérdezte is-

mét tétova, nyugtalan tekintettel : «Azok

soha se támadnak fel többet ? Még akkor se,

ha harmat esik rájuk?*

«Akkor se!* mormogta a megtört asz-

szouy feleletül és megnyugtatólag simogatta

az öntudatlan beteg jéghideg arczát.

« Pedig milyen szomorú fiatalon meg-

halni ! . . . Még csak 18 éves leszek ! . . .»

Csendesen behunyta szemeit, mintha el

akarna szenderegni. Egyszerre vadul fel-

kiáltott:

«Ne ereszd ide, mamám, ne ereszd ide!

. . . Nézd, ott jön ! ! . . . Hogyan mosolyog

. . . Tele van haja az én gyémántjaimmal . . .

hogyan kaczag rám, gúnyosan . . . Nézd,

most Roland csókolja ... ne engedd ... ne

engedd ! . . . méreg van a csókjában ! . . .

És hadonászott kezével, mintha valakit

el akarna lökni közelébl s nagy ragyogó

szemei rjöng lázban forogtak.

«Az én gyermekem! adjátok ide! Nem
az övé ! . . . Hogyan odaszoritja keblére . . .

ne engedjétek ! Huh ! milyen tövisek állnak

ki a szivébl ! . . . Azok szúrnak . . . fájnak
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megszurja a üamat! ne enged-

jétek!*

És tomkolt, sirt, kaczagott, mint egy

rült. Nem látta a gyötrd kétségbeesett

anyát maga eltt; nem hallotta csititgató

szavait
;
nem érezte a homlokára csöppent

írr harmatot, mely azokbl az öreg sze-

mekbl hullott a haldokló virágra; — csak

mindig egy helyre szegezte ég szemeit, va-

dul, gylöletet szikrázva.

« Adjátok ide ! . . . úgy, úgy! Köszönöm.

Ugy e szép ? . . . ugy-e kedves ? hasonlít Ró-

landhoz : egészen ö hozzá . . . azért olyan

szép ! . . . Eltemetem én, ne féljetek ! . . .

Harang-virág lesz a koporsója . . . harmat-

csepp a szemfedöje ... ne féljetek! . . . Da-

lolok is neki szépen ! . . . csicsija . . . csija

!

oh, olyan jó kedvem van!»

És elkezdett kaczagni azzal a csodála-

tos tiszta, üde hanggal, mely ezüst trillákat

vert a kastély komor, vén falához és tétova

visszhangot keltett . . . Mintha azok a vén

falak csak kelletlenül adnák vissza maguk-

ból az édes hang zenéjét, s inkább megsze-

retnék azt tartani abban a sejtelemben, hogy

úgy se halljuk többé . .

.

Kaczagása érdessé, keménynyé vált,

majd fuldokló nyögésbe ment át. Végre el-

csendesedett.

Mikor újra felnyitotta szemeit, csodál-

kozva kérdezte: ^Aludtam?! olyan fárasztó

álom volt ez! mintha országokkal viaskod-

tam volna! — De jó, hogy felébredtem! Ne

engedj aludni többé! kedves mamám!*
Anyja nem felelt semmit, csak mosoly-

gott. Mosolygott azzal az elszánt, bátorító,

biztató mosolygással, mely odafagy a vér-

tanú ajakára, ha leveszik sebekkel bontott

testét a kinpadról.

Felkelt a nap, kibontakozott nagy ke-

servesen a köd áthatlan srjébl és komor,

szomorú világa benézett a beteg-szobába is,

ahol a halál örökös sötétje nehezedett mind

jobban és jobban egy fiatal életre. Az öreg

báróné, mint egy él szobor, ott állt ezüst-

szinü pongyolájában, szerte-zilált fehér haj-

jal az ágy mellett, lesve, várva minden le-

heletet, minden sóhajtást.

Megunta nézni ez egyhangú, csendes

kínlódást az ég ragyogó királya, és vissza-

bujt felh sátora mögé, hogy a föld másik

oldalára világítson.

Benn a városban kigyultak a kará-

csonyfák szines gyertyái, örömet, boldogsá-

got árasztva maguk körül. — A terhes köz-

napok keser gondjának redöi elsimultak az

arczokon és a karácsony est ünnepi fényes-

sége mosolyt derített minden ajakra.

Az él szobor megmozdult leánya ágya

mellett, és ment, meggyujtani az ö kará-

csony-fáját: a halotti fáklyát.

Ilyen volt az ö karácsonya.

Mikor odaborult a kemény ágy szélére,

megaggott, megfehéredett, sokat szenvedett

fejével
;
— tudtán kivül felszakadt szivébl

a panasztalan lemondás nyugasztaló köteléke,

és kesersége felsírt egy sóhajtásban:

«Oh Istenem! meddig vonszolod még ezt

a kifáradt szivet az üres komédia ránczigáló

zsinegén, melyet úgy hívnak, hogy — élet!»

«No ugy-e, hogy megmondtam?!* súgta

a portásné fontoskodó képpel a sirdogáló

gazdaasszony fülébe. — «No, hát nem volt

mégis igazam ? ! Hiába, amit én megmondok,

az olyan bizonyos, mint kétszer-kettö : négy!*

Az öreg asszony nem felelt semmit, csak

zokogott tovább.

... És künn, a hosszú folyosón, fáj-

dalmasan vonitott a h kutya, és sirt, nyö-

szörgött, mint egy gyermek.

Nyöszörgésére nem felelt senki vigasz-

taló simogatással
;
az egész kastélyt befödte

a gyászoló szomorúság mélységes csendje.

Szinte hallani lehetett, miként esett srn a

hó, és fütyölt a szél

A KÜNYHÓ.
Lombos erd völgyén meghúzódik szépen,

Mint csecsem gyermek az anyja ölében;

Szalmás fedelére a gólya rak fészket

És ott röl falán az öreg enyészet.

Kicsiny az ablaka, alig fér be rajta

A napsugár, mikor rózsa-hajnal hajtja;

Hejh ! de a belseje fényesebb az égnél.

Melegebb a napnak éltet tüzénél ! . . . .

Egy tündér lakik ott, e szegényes lakba’

Itt csattog a szárnya ragyogó hajnalba’

És ha csöndes éj száll a pihen tájra:

Ide fekszik le egy durva nyoszolyára.

Oh ! ez a tündér a tiszta ég leánya.

Aranyos toliakból van ragyogó szárnya,

A szeme gyémántból, sugárból a teste

S piros rózsa van a két arczára festve.
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Csókot liord az ajkán, ölelést a karján,

Tarka virágokat hab-ruhája alján.

Nyakán igézetet, meleget szemében

S a boldogság fakad mindenütt mentében.

Szeretet a neve a tündér leánynak;

Kaczagó kegyére jaj de sokan vágynak

!

Királyok, herczegek e.pednek utána :

Kinek van, hova van ez a szép lány szánva?

Most ott libben szárnya a kunyhó tornáczán.

Onnan mosolyog ki a kerités rácsán
;

Körében a kis lak apraja és nagyja,

Egyiket csókolja, másikat altatja.

Nézzétek mily boldog az a család ottan, —
Az itju asszonynak szive hogy megdobban;

A férj oda borul patyolat ölébe

S aztán bele mosolyg ragyogó szemébe.

Kis lány babát füröszt, dalra csendül ajka,

A fiú a Loczit meg a ezuezut hajtja;

A bölcs ringásán a csecsem alszik.

Kicsiny keble zihál, lehelete hallszik . . .

. . . Jön egy czifra fogat czimeres sallanggal.

Ügetnek a lovak eseng beng hanggal
;

Szép asszony ül hátul a hintó ülésbe’,

Eped az ajka, igéz nézése.

Fátyolt lenget a szél halovány arczárói

Gyémánt tüze fénylik patyolat nyakáról,

Selyem ruhájának fodrán a nap játszik.

Keblén arany-virág nyilása pompázik.

Meglátja a tündért, a mint rózsát fakaszt

S a kunyhó tájékán mosolygva szórja azt, —
Látja, a mint bvös koszorúba fonja

S aztán . .
. forró hUnyét zápor módra ontja! . . .

Boér Miklóa.

ELVÁLÁS UTÁN.
Regény

Marc Moimiertöl.

(Folyt, és vége.)

— Miután mindent elmondunk egymás-

nak, igen — szólt Dániel — ki mindazon-

által összerázkódott.

— Úgy tetszik, hogy egy virágárus

leány . . .

Dániel mosolygott.

— Ugy-e, hogy nem igaz, és te soha

sem szeretted?

— Gyermek!
— Magam is azt hittem, de az a ve-

lenczei leány mégis sok fájdalmamba került.

Akkor fogtam csak fel igazán, mit szenved-

hettél te miattam. És haragudtam magamra,

miért nem tudtam azt elbb, fiatal koromban,

hogyha nagyon szeretünk, kizárólagosan aka-

runk szerettetni.

Dániel néma maradt és elgondolkozott.

Mignon, kit a nap kelte óta elfelejtett át-

érzett felindulásaiban, most kisértetként lepte

meg és üldözte.

— Szerencsétlenségre — folytatá Itenée

— Firniin atya meghalt tavaszkor és azóta

nem hallottam többé felled semmit. Nem
történt semmi bajod, mondd?

Dániel nem felelt.

— Legalább csak nem vagy beteg? Mi-

nek jöttél Loechebe ? De én untatlak, majd

elbeszéled te azt nekem mind késbben, ha

akarod. Miután most már itt vagy, mit is

kell nekem tudni egyebet? Hiszed -e, hogy

már azon a ponton valék, hogy Velenczébe

siessek ? Örült, bohó tervem volt, beszállot-

tam volna a te gondoládba s te fel nem is-

mertél volna fehér hajammal. Dane azonban

nem akarta úgy, vagyis inkább orvosa; neki

a hegyekre és nem a lagúnákra volt szük-

sége. Hiába, mindig kell lenni valaminek

vagy valakinek közöttünk. Szegény Dane,

meg is felejtkeztem róla melletted, oly ide-

ges gyermeknek az átélt gonosz éj után

szüksége lehet az édes anyára. Biztos va-

gyok, hogy nyughatatlan. Jöjj hát, menjünk

hozzá, jöjj gyorsan, siessünk, oly boldog lesz,

ha megtudja, hogy ki vagy.

— Könyörgöm, Eenée, — rebegte Dániel

elfojtott hangon — ne szólj neki arról ma
semmit sem.

— Miért, Istenem, de hát mi történt?

Te valamit rejtegetsz ellem?
— Igen, titkolok valamit eltted — vá-

laszolt a szegény ember — kinek dúlt arcza

tiz évvel látszott megöregedve.

A falu elé értek.

— Végzetes kaland az enyim, — mondá
Dániel. Még most sincs erm, se bátorságom

elbeszélni neked. Különben ki tudja? A baj

még talán orvosolható is. Még ma megkisér-

lem azt. De sikerüljön vagy sem, egy-két

nap alatt legfeljebb meg fogsz tudni mindent.

— Már el akarsz hagyni?

— Meg kell lenni. Egyetlen perczem

sincs veszteni való. De visszatérek hozzád.

Nyújtsd ide kezedet, Eenée. Még nem tudom,

egyesülhetünk-e újra valaha, de bármi tör

ténjék is, esküszöm neked, én soha sem valék
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másé, mint a tied, és soha sem leszek senkié,

csupán a tied.

Épen távozni készült
;
Dane elállotta

útját. A vendégl ablakából meglátta a gyer-

mek Dánielt és Renéet együtt s rögtön eli-

bük szaladt.

— Hová mégy? — kérdezé.

- El kell mennem.
— En i>edig azt hittem, hogy örökre

velünk maradsz !i

— Hallod-e, — susogta Renée?

— Igen, — í'olytatá a gyermek — a

mint beléptem, Brunner bácsi (az orvos) meg-

vizsgálta fejemet és azt iiiondá, hogy az

egész baj semmi.

Te megsebesültél ?

— De hiszen, mondta a doktor bácsi,

hogy csekélység ! De azt akarta minden áron,

hogy egyem s aludjam. Ettem s utána alud-

tam is egy kicsit, mint egy okos, szófogadó

kis leányhoz illik és csak most ébredtem

fel. Ah, mily szépet álmodtam.

Dániel ránézett.

— Azt álmodtam, — mondá hozzáfor-

dulva a gyermek -- hogy te voltál a papa.

Igen, az elveszett papa, a kit én találtam

meg! Hát nem igaz?

Az anya, ki még soha sem hazudott

életében, semmit sem felelt, az apa fejét

rázta.

— .De hát te nem vagy a papa, miért

maradtál olyan sokáig együtt magad a ma-

mával, és ugyan mi mondani valótok van

annyi egymásnak ?

Dániel karjaiba emelte a gyermeket, ki

összefonva karjaival apjának s anyjának nya-

kát, fejeiket egymáshoz szoritá.

— Csókoljátok már meg egymást.

Mindhárman egyesültek egyetlen hosszú

csókban.

Dániel távozott.

XXXVII.
A kerek asztal.

Körülbelül tiz nappal a leirt események

után este hat óra felé Figaró belépett a tra-

monti kerek asztal kávéházába.

— Ah, Íme itt a kéjutazó — kiáltott a

papa. — Ön tehát Velenczéböl jön. Talált-e

ott sok szke hajat?

— Egyetlen egy szkét se láttam —
válaszolá Figaró. — Azok is eldugják, a kik-

nek van, hogy el ne lopják tlük. A szke

haj most nagyon ritka és becses. Berlinben

súlyos bankjegyekkel zetik. Semmit sem

végeztem s teljesen megveretve jövök haza.

De egy igen furcsa újságot hozok magammal.

— Valami különös eseményrl ? - kér-

dezé az amerikai, nagy szemeket meresztve.

— Találják ki, kivel találkoztam a szent

Márkus téren ?

— A nagy törökkel? Gordon pasa?

Negyedik Napóleon ? A vasálarczossal ? A
két Foscarival? vagy éppen Szaffóval ?

— Egyik sem sejti. Forest Dánielt lát-

tam én, felismertem. Három hét eltt vettem

le szakállát.

— Ez ugyan nagy csoda, -- jegyzé

meg az amerikai csalódottan. — A «Kaj-

dács»-ba való hir.

(A «Kajdács» kicsiny helyi lap Tramont-

ban, mely eltt semmitéle emberi lény nem

ismeretlen. Ha valaki háromszor eltüszszenti

magát a hidon, a «Kajdács» már kinyomatja).

— Várjon csak kéiem, — folytatta Fi-

garo, — mert Forest nem volt egyedül.

— Meghiszem azt, hiszen csak alig n-

sült másodszor. Bizonyosan második nejével

találta.

— Ez éppen, a miben csalódnak, — az

elsvel.

— Hogyan ? — álmélkodék a papa, kö-

zelebb lépve.

— Ugyan hagyja el — tört ki az ör-

nagy — ön olyan embereknek tart bennünket,

kiket rá lehet szedni vagyis megkefélni.

(Az rnagy kopasz lévén, mindenkit

gylöl, a kinek haja van).

— Becsületemre állítom, hogy ez tiszta

igazság. Saját szemeimmel láttam ket egy-

más mellett ülni a Flórián kávéház eltt,

köztük egy kis leánykával, és mi alatt egy

csésze kávét ittak, Forest ur és els neje a

leggyöngédebb csevegésben látszának lenni.

Az orvos vállat vont és irónt huzva el

zsebébl, öt kupolás templomot kezdett raj-

zolni az asztal márványára oszlopos csarnok-

kal, apró, kiálló tornyocskákkal, lombozatok

közti szobrokat és az evangélista óriási alak-

ját, roppant nagy üvegtáblákat, árboczokat,

galambokat stb., úgy, liogy csakhamar ellepte

az egész asztalt.

Bibi, a kávéház piuczére aggódva szem-

lélte az operácziót s gondolá, mily munka

lesz mind azt eltüntetni onnan.
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— Tökéletesen felismertem ket
;
nekem

jó emlékez tehetségem van.

— Igen a íiizarákra! Talán a hajáról

ismerte meg az els feleségét is V
i

-- Ismét újabb tévedés. Haja egészen
i

megösziilt. Messzirl azt hittem, hogy haj- !

{)orozza esu})a kaczérkodásból. De a mint tiz i

lépésnyire valék tle, meggyzdtem, hogy
'

az hiteles és mesterkéletlen íehéi'ség
;
haja

életteljes, gyönyör sz volt. Ah, ha eladta 1

volna nekem!

— Vájjon vásárolnak fehér hajat is V

— Terringetiét, annál semmi sem rit-

kább. Kérdezzék csak az rnagyot, neki nagy

tapasztalatai vannak e tekintetben
;

mert

sörényének legnagyobb része kihullott az 1

öszülés eltt.

— Ön beszélt is Kereszttel ? — kérdezé

a moralista.
j— Attól ugyancsak óvakodtam. El-ízör
|

is nagyon kevéssé ismer engem, azután én

tapintatos, szerény ember vagyok, ez már

hivatásomhoz tartozó erény
;
hanem a szom-

szédjában lev asztalkához ültem le a kávé-

házban. Korest igen halkan, csaknem sut-

togva beszélt a íiatal nvel, ki télies hajéke

daczára még valóban igen fiatalon nézett ki

és Kenéenek szólitá t. A kettjük között

ül kis leányka pedig apának s mamának

nevezte ket. Valódi gyönyör volt nézni.

Arról is értesültem, hogy az a boldog ember

megvásárolta Velenczében a Koresták vagyis

sei palotáját.

Ezeket mondva Kigaro, ki sohasem ma-

radt sokáig a kávéházban (hivatásának fon-

tossága ellenzé azt), levette kalapját a fo-

gasról és megigazitá nyakkendjét.

— Szegény barátom, — szólalt meg

most az orvos, — ön valóságos bohóságok-

kal mulattat bennünket. Kel ejteni látszik,

hogy én a polgári törvényszék hivatalnoka

is vagyok. Éppen ma tizennégy napja esket-

tem össze Korest Dániel urat d’Albis Mig-

non kisasszonynyal, egy csinos szke leány-

nyal. Iparkodjék valószínbb hazugságot ki-

találni, ha fel akar ültetni bennünket.

— Becsületszavamra mondom, hogy nem

hazudom, — esküvé Kigaro, mi alatt csino-

sitgatá magát a tükör eltt.

E pillanatban lépett be az ügyvéd a

szokottnál sokkal vigabban, élénkebben. Is-

métlé eltte a fodrász által hozott hirt s az

ügyvéd távol attól, hogy csodálkozzék rajta.

kijelenté, hogy a dolog bizony valószín, st

még azt is hozzá tévé, hogy azt már több

nap óta gyanította.

— De hát a második feleség, a sziczi-

liai n ?

— A második feleség itt van.

— Együtt faragták ezt a mesét Ki-

garóval ?

— Semmi esetre, - mondá az ügyvéd

a legkomolyabban. A szicziliai n már tiz

nap óta Tramontban van; négyszer láttam

t már irodámban
;

s azonkívül nála is

találkoztam vele.

— De hát akkor mi történt?

— Önök nagyon is sokat kérdeznek

tlem
;
azoTtban fel vagyok hatalmazva meg-

törni a l.allgatást.

Valamennyi szék közelébb vonult a be-

szélhöz.

— De — folytatta az ügyvéd — én

nem használom fel felhatalmazásomat.

— Ugyan miért ?

— Mivel Korest barátom volt, els neje

kliensemmé lett s a második most tényleg

kliensem
;
ez hármas ok hallgatásomra.

Kigaro visszatért fodrász boltjába, az

amerikai hirlap-szerkesztöségébe, az orvos és

rnagy pedig tekejátszmába kezdtek. A tár-

saság nagy része hazafias bankettre lévén

meghiva, k máshová készültek étkezni

menni. Nem maradt tehát a kerek asztalnál

és környékén más, mint a papa, az ügyvéd,

meg a moralista.

— Most már — kezdé az utóbbi —
csak magunkban vagyunk, világosítson hát

fel bennünket. — Semmi világos pontot sem

lehet látni, barátja, Korestnek egész törté-

netében, oly zavaros az, hogy ez a sötétség

csak árthat jó hírnevének. Mi túlságos ke-

veset tudunk belle. Kiegészítésre van szük-

ségünk, hogy lássunk és ítéljünk.

— Átlátok a szitán. Ön tárgyat keres

egy regényre, és jegyzeteket akar csinálni.

— Mit árt az önnek ?

Az ügyvéd még kérette magát egy ki-

csit
;
azonban végre mégis elbeszélte azt a

mit tudott vagy a mit megérteni vélt Mig-

non eladásából, a mi természetesen nagyon

kevéssé volt hízelg Dánielre nézve, a fur-

fangosnak született törvény eitibere azonban

kitudta abból találni egy részét az igazi

történetnek. Nász-utazásról volt szó, mely

még a végleges megállapodás eltt féibesza-



828 K 0 S Z 0 K U 52. SZÁM

kittatütt a Kenéevel való véletlen találkozás

által, meg egy gyermek közbejötté miatt,

kinek létezésérl az apa mit sem tudott.

A papa nagyon valószinütlennek találta

ezt a történetet.

— Pedig igaznak kell lenni, — ersité

a moralista. — Persze mi csak azt tartjuk

valósziniinek, a mi velünk magunkkal törté-

nik meg. Ily módon pedig ugyancsak kevés

dolog jött volna létre a világon, Garibaldi

is aligha hóditotta volna meg a két Szi-

cziliát.

Az ügyvéd folytatta elbeszélését.

— Valószín, vagy sem, tény az, hogy

Forest elhagyta második feleségét, azt, kit

d’Albis kisasszonynak hívtak, s ki még most

is az. A üatal n Tramontba jött s mint jó

ismersének elpanaszolta boldogtalanságát.

St tanácsot is kért tlem*. Az oly nknek,

kiknek nincs gyóntató atyjok, mindig szük-

ségök van vagy ügyvédre, vagy jegyzre,

kivel tanácskozzanak, hogy vagy bölcsészt,

vagy békebontó anarchistát találjanak ben-

nük : Így buktak el azok is, kik Proudhom-

nak tették meg vallomásaikat. En nem zú-

golódom ez ellen, mert Forestné gyönyör
bájos n. 0 eljön hozzám, én eljárok hozzá,

s ö rendesen megkínál jégbe hütött málna

szörppel, az pedig kitn. Van a mellett egy

csacska, czivakodó komornája is. Csak hal-

lani kell öt, mit beszél Dániel rovására. Eö-

viden Forestné (vagy Mignon, ez kereszt-

neve s illik is rá), azt kívánja, hogy taná-

csot adjak neki, mit tegyen. Férje válást

ajánlott fel neki békés barátságos utón, de

ö arról hallani sem akar. Neki tetszik, ha

Forestnének czimezik, és a legboldogtalanabb

feleségnek tartják. Nézetem azonban az, hogy

ez a szerep nem tarthat sokáig; ö nagyon

is szellemes és sokkal szebb fogakkal bir,

hogysem örökre siránkozhatnék. F rögesz-

méje a boszuállás, de azt is tisztességesen

;

és én hiába vesztegetem összes tudományo-

mat annak bebizonyítására, hogy nó számára

nem létezik tisztességes boszuállás. Minden

pillanatban más-más módot indítványoz, hogy

Dánielnek kellemetlenséget csináljak. Néha

be akarja utazni a világot, hogy karhata-

lommal hozza öt vissza a hitvesi tzhelyhez.

Nagy nehezen tudom vele megértetni, hogy

az lehetetlenség. Olyankor azután azt a kér-

dést teszi fel, hogy ugyan mi haszna van

neki a házas életbl? nem is merem neki

azt felelni, hogy e tekintetben én neki semmi

felvilágosítást nem nyújthatok. Hogy jogai

fell tökéletes ismerettel biijon, tanulmá-

nyozni kezdette a törvénykönyvet.

— De hiszen — mondá nekem — a

férj köteles nejével együtt lakni s oda kö-

vetni t, hol a n tartózkodni akar.

— Bocsánat, asszonyom, — szóltam én,

— ön összecseréli a szerepeket; a nó köte-

lesége férjét követni s ott lakni vele, hol

a férj kívánja.

— Látszik — tört ki Forestné, — hogy

férfiak alkotják a törvényt. De hát , ki

férjem, semmivel sem tartozik nekem ? —
De igen, mondám neki, támagatással, olta-

lommal ... És ön úgy találja, hogj ö enge-

met védelmez ? Sót mi több, e mellett ellátni

tartozik nejét tehetségéhez és állásához ké-

pest, mindennel, mi az élet fentartására és

a jólétre szükséges. A megélhetésre nézve

nincs szükségem az ö segítségére, veti ellen.

Tartozik önt magánál is tartani, mondám
ismét, hozzá akarna talán menni?

— Az Isten rizzen ! Borzasztóan unat-

koznám nála.

— De hát akkor mit akar ?

— Boszantani öt.

— Kezdjen ellene válópert.

— Azért, hogy a másikkal megesküdjék

újra ? Soha !

— Ennyire jutottunk eddig. De mind-

egy, ö azért bájos lény.

— Ha annyira tetszik önnek, szerettesse

meg magát általa. Deli külsejével s fényes

tehetségeivel nagyon könnyen kivívhatja azt.

Majd ha egyszer szerelmes lesz, nem fog

egyebet kívánni maga se, mint a válást,

ön pedig eléri akkor azt, mirl már tiz év

óta álmadozik, kap egy tökéletes nt, ki

kellemes, szeretetre méltó és valódi arany

falat.

— Min tréfa, — ellenkezék az ügyvéd.

E kitörést egy mosolygó kis arczfinto-

ritás kisérte, mely azt látszék jelenteni, hogy

maga sem kívánna egyebet.

Ki tudja ? Nincs-e ebben csakugyan egy

nagyon elfogadható megoldása Mignon prob-

lémájának. Ha sokat járnának a világba, mu-

latnának és lehet legkevesebb gyermekük

lenne
;
miért ne ?

— Ez az egész történet — fejezte be

a papa — csak egy érvvel többet nyújt az

elválhatási engedély ellen.
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— A történetek soha sem argumentu-

mok — jegyzé meg a moralista. — Azok,

melyeket a regényírók találnak ki, regényük

érdekében vannak összeállítva, azok pedig,

melyeket a valódi élet nyújt, bármink le-

gyenek is, nem tarthatnak igényt arra, hogy

bizonyítsanak valamit : az ember minden tör-

ténetbl azt vonhatja ki, a mit akar.

— Engedimet kérek — mondá a papa

— egy szóm volna még. Bármiként forgas-

suk is a dolgokat, itt van három oly egyé-

niség, kiket az elválás a legtermészet-ellene-

sebb, legkényesebb helyzetbe sodort.

Az iigyvéd|helyeslé a közbeszólást.

— A két törvényes hitves külön él

egymástól, a két elválasztott hitves pedig

együtt van.

— Ismerek húsz hasonló esetet.

-- Nos tehát, ha az elválás tiltott lenne,

Dániel nem nsülhetett volna meg másod-

szor. Ha pedig újra nem nsült volna, els

neje most törvényes felesége lehetne.

— Nem teszek semmi ellenvetést —
mondá az ügyvéd, — hanem csak folytatom.

Az elválás olyan, mint azon hs lándzsá,ja,

kirl nekünk a kollégiumban beszéltek
;
meg-

gyógyítja a sebet, melyet okoz. Megfordítom

a tételt, ha tiltott volna a válás. Mignon

kisasszony most örökké kénytelen volna Fo-

restné maradni.

— És akkor ön nem vehetné öt nül,

— szólt közbe a moralista.

— Nem rólam van itt szó
;

én nem

vagyok a fszemély. Hanem Dánielt illeti a

dolog, ki akkor soha sem térhetne vissza a

társadalomba Renéevel és soha sem egyez-

hetne ki a törvénynyel. Pedig azt elbb-utóbb

meg fogja tenni, ne kétkedjenek; és a dok-

tor, ki oly nagy jártassággal karambolázik

ott a teke asztalnál, még egyszer igen ko-

molyan fogja tle megkérdezni: cForest Dá-

niel, nül akarja-e ön venni Frontenoy Re-

néet ?

»

A papa még mindig nem adta meg magát.

— Addig azonban — mormogá — látok

a dologban olyas valamit, a mi megbotrán-

koztat. Nevezzenek engemet nyárspolgárnak,

régi eszmék emberének vagy annak, a mi-

nek tetszik; én még az 1815-ki eszmék em-

bere vagyok. Ez a viszony szabályellenes, s

még a törvény is igen kemény szóval quali-

fikálja azt.

— Bigámiának nevezi ?

!

— Van arra még egy sokkal csúnyább

szó is, melyet nem akarok alkalmazni azon

jó emberekre. Végre is Frontenoy asszony

újabb módosításig hiába, nem felesége Dá-

nielnek, csak —
— Kedvese.

De együtt élnek Velenczében, és bol-

dogok —--végezé a moralista. Szeretik egy-

mást ! Engedjék meg, hogy megkérdezzem

önöktl, mit árt az önöknek ?

I JÓKAI KIVÁLÓ NÖJRLLEMEI.
Irta : Fülöp Adorján.

(Folyt, és vége.)

V.

Idalia i Páter Péter » e.simü regényéhen.

Ez ismertetett jellemek után még tgy

más alakban is bemutatom Jókai regényeibl

a nt. Rokon az eddig ismerteitekkel
;
kü-

lönbözik tlük annyiban, hogy czélja eléré-

sére az emberi indulatok legnemtelenebbek

egyikét, a boszut választja. Ez a n pedig

Idalia, Jókainak «Pater Péter» czimü regé-

nyében. Jókai e mvének tárgya, már a mi

magát a tárgyat és illetleg a mesét illeti

annyiban reális, a mennyiben egy Fels-Ma-

gyarországon az illet Vág vidéken elterjedt

népies szájhagyományon, mondán alapul. A
mondának részei nagyon haloványak, töre-

dékesek, szálai messze a múltba elveszk.

De a meglev töredéket kiegészítette az iró

képzelete, személyeibe uj életet lehelt s meg-

alkotta bel ölök legújabb regényeinek egyikét.

Csorbái Tihamér, a vidék legszebb da-

liája szerelmes Gráciánnak, a mitosini vár-

urnak leányába. Idalia, a szomszéd modo-

csányi vár özvegy úrnje szintén szerelmes

Tihamérba. Hogy Tihamér és a család közt

szakadást idézzen el, összeveszitette Tiha-

mért Graciánnak a fiával és Tihamér pár-

bajban a fiút megölte. Az apa egyetlen fiá-

nak megölöjére iszonyú boszut esküszik. Ti

hamér a lányhoz többet nem járhat
;
a lányt

is nagyon rzi a boszuvágyó apa Tihamért

tói. Tihamér pedig, mert rá nézve a leány

nélkül az életben úgy sincs semmi öröm,

beáll barátnak s önmegadással viseli sorsát,

mig a sors mostani helyzetébl kiragadja s

a végveszélybe dönti.

Idalia, a modocsányi vár úrnje, beizen
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a barátokhoz, liogy íia mellé nevelt küld-

jenek. Egy sem akar vállalkozni e hivatalra,

mert a modocsányi vár úrnje istentelenség

hírében állott a vidéken. Végre Tiliamér, ki

Péter nevet vett föl, vállalkozik, mert a há-

rom próba közt, mit elejébe tettek, a szer

zetbe való végleges felvételéül, még is csak

az a legkönnyebb. Bár ludja azt, hogy ez a

n neki csak kinzó ördöge lesz. Hanem bár-

mennyire is megváltozott utolsó megfordulta

óta e várban, az asszony mégis megismerte,

s jelenlétével meg is változott mindjárt min-

den a várban. Hanem csak sziiilett volt az

egész
;

háló, hogy áldozatát annál biztosab-

ban megfoghassa. Hiába való volt azonban e

tettetése, hiába látszólagos megtérése, buz-

gólkodása, átkos szavaktól való önmegtar-

tóztatása, mert Tihamér csak magának a meg-

térésnek örült és nem egyszersmind az asz-

szonynak is. Mikor azután Idalia szépszerével

semmire sem ment, eldobja az eddig viselt

álczát s nyíltan fogja el Tihamért. Üldözni

kezdi szerelmével, biztatja, hogy álljon ki a

szerzetbl, legyen a félje, rangja van, gaz-

dagságot hoz ö s boldogok lehetnek
;
mond

még azután száz meg száz csábitó szót, de

Tihaméron mind nem fog semmit. Vallásos

életre, öumegtagadásra, Istenre figyelmezteti.

Minderre Idalia ezt válaszolja: «Ne beszélj

nekem se Istenrl, se túlvilágról. Ha ott le-

szek eltte, ha szemtül-szembe állok, meg-

mondom, én vagyok : úgy tettem. Adtál volna

hideg vért, lettem volna béka, meleg vért

adtál, voltam ember. Alkottál volna férfinak,

lettem volna Kain
;
asszonynak alkottál : vol-

am Éva. Te teremtetted a ni szivet ilyen-

tnek, te hivtad életre az indulatokat, te ad-

tad a mágnest a szemnek, a varázst az ajk-

nak; te küldöd a gondolatokat az ébren

levknek, az álmokat az alvóknak
;

és most

el akarod Ítélni saját alkotásodat? kihallga-

tatlanul ? Ha teremtm vagy, ilyennek te-

remtettél, ha mindentudó vagy, elre tud-

tad azt

!

« Keresztül olvastam azt a nagy köny-

vet, a mit ti szentirásnak neveztek, végtül-

végig. Kerestem benno, hol van az megirva,

hogy egy nnek szeretni vétek ? Nem talál-

tain sehol. Ezt nem mondták sem a prfé-

ták, sem az evangélisták sehol. Ember ta-

lálta ki azt a rémeszmét, hogy legyenek

embe.T’ek, a kiknek szei'etni nem szabad. Egy

köntös elég rá: a ki azt felvette, az alatt

nem szabad dobogni a szivének. Hát ez nem
lázadás az Isten ellen. Hát ez nem ember-

ölés? Lassú meggyilkolása az Isten képmá-

sának ? Hát tesznek ennél rosszabbat a mé-

regkeverök ?»

Mindezekre a túlhajtott szenvedély su-

gallta szavakra, mely nem ösmer határt,

Pétéi' az önmegtagadás szavaival felel. Hi-

deg marad, mint a milyen volt azeltt. Hi-

deg bizony, mert megtalálta az utat, mely

egykori kedvesével összehozta. Ugyanis egy

régi könyvbl rá jön arra, hogy Idaliának

és kedvese atyjának várát egy hosszú föld-

alatti folyosó köti össze. Felfedezi a bejára-

tot, találkozik a templomban, mert a folyosó

i oda vezetett, Magdolnával, egykori kedvesé-

vel és újra éledt szerelmükben boldog na-

[)okat töltenek.

1 Idalia pedig Tihamérnak nem hagy egy

perczig sem nyugtot
;

sérti, szidja, gyalázza

szüntelen, úgy hogy Tihamér többé ki nem

állhatván e folytonos kínzást, határidt tz
ki, a melyen nyilatkozni tog. Idalia erre fel-

hagy untató kérésével, hízelgésre fogja. Hogy
Tihamér hiúságára is hasson, gyönyör lovag-

öltözetet varr és hímez számára. De lelkében

kétségek merülnek fel a határid okát ille-

tleg és fiát, kinek Tihamér nevelje volt,

leskeldéssel bizza meg. A fiú egyszer alvást

színlelvén, meglesi Tihamért éjjeli utján és

a látottakat elmondja anyjának. Idalia szin-

tén követi Tihamért egyszer éjjeli utján és

kihallgatja beszédöket és szökési tér vöket.

Épen az Idaliának adott határnapot meg-

elz éjjelre volt kitzve.

És a nben a szenvedélyes szerelmet,

mely tiszta nem volt soha, a boszu tüze el-

oltja. Pokoli gondolatok, vágyak támadnak

benne, a szereleméi vagy a bo.szuéi-e, ki tudná

megmondani? A magát megcsaltnak érzett

szerelem boszuért liheg. Vakon ragad meg

minden kínálkozó alkalmat, a melylyel ellen-

ségének árthat. A boszu elliomályositja a jó-

zan észt s midn e nemtelen hevünkben más

kái'ára törünk, e két él, e markolat nélküli

kard még jobban talál bennünket, mint ellen-

felünket. Idalia megcsalatását tapasztalván,

csak boszura gondolt, csak boszura. Ismerte

Graciánnak kérlelhetlenségét. Megii'ta neki

a szökés tervezetét. Grácián pedig iszonyú

boszut esküdött volt fia megöljéi'e. Végre is

hajtotta. Tilia;iiéi' az Idalia által himzett lo-

vagruhába öltözve, a szökésre minden el-
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készületet niegtéve, az elmúlt napoknak ked-

ves emlékével siet Magdolnához. Graciánnak

elrejtett fegyveresei várják. Megrohanják. A
túler gyz. Legyzik, megkötözik. Grácián

leányát egy sajkára kötöztette és a meg-

áradt Vágra bocsájtatta. Tiharaért pedig az

átjárat egy fülkéjébe falaztatva, felvetteti. A
kiáradt Vág pedig beárasztja hullámaival a

helyet, eltemetve az esemény szereplit, kik-

nek emléke csak egy mondának töredékes

vonásaiban maradt fenn.

A regénynek sohasem szabad más jelle-

meket tárni az olvasó elé, ha czéljának iga-

zán meg akar felelni, mint a mink a való

életben is feltalálhatók. Maga a tárgy lehet

mondái, hanem azért a benne szerepl sze-

mélyeknek sohasem szabad a múlt mesés kö-

dében elveszniök, mert a mese, ha tanulságos

is, mégis csak mese, idealizálása az életnek,

képekben kifejezett élet, nem j>edig az élet-

bl mentett kép.

Jókai e regényének tárgyát mondából
merítette, alakjai, ha nem is a mi modern
életünkéinek, de a régi idk szellemének

minden esetre megfelelnek. Befejezésével pe-

dig megadja az egésznek kerek dedségét, be-

fejezettségét, mi hiányzott a mondából.

VI.

Es most akármelyik ni jellemét tekint-

sük e röviden ismertettek közül, Jókai a

nt, szerelme, szenvedései közepett igazán

nagynak festi, a mint hogy azok is. Jókai

njellemei közül különösen azokat válogat-

tam ki, kikben bemutathatni véltem azon

immár kétizben kiemelt s Jókai regényeibl

levonható végeredményt, hogy « férfi sorsa a

n». Baradlayné, ki férje átkával a sorsot

hivja fel maga ellen, küzd az engesztelhet-

lennel s csapásai meg nem renditik. Ilmeri-

nen Zeneida és Lebée Lászlóné a lemondás

bán egymást múlják felül. Az megnyugvást
talál családi életében, ezt, ha meg nem is

vigasztalja, de legalább megnyugtatja a hit.

Két különböz kor ellentétes felfogása van

bennök visszatükröztetve : Ocskay Lászlóné

a rajongó hitvesi szerelem, melynek még
igen szép példáját adta Jókai -<Szép Mikhál*-

ban. Idalia végezetül a vak szenvedély minta-

képe, tanulságul arra, hogy a szerelem, ha

boszut liheg, vak dühében a boszulón leg-

inkább raegboszulja magát.

Nem olyanok e uöjellemei, valóban

nem, mint a melyek csak az iró képzeleté-

ben szülemlettek meg, és magában az élet-

ben feltalálhatók ne volnának. Jókait külö-

nösen vádolták azzal, hogy jellemei alkotá-

sában is annyira a fantázia uralkodik rajta,

hogy az életnek megfelel h jellemei alig

is vannak
;
hogy nála a jó angyallá lesz, a

rossz meg maga a megtestesült gonoszság.

Pedig e tekintetben a vád alaptalan. Jókai,

ha nem is mindig, de a legtöbb esetben kö-

vetkezetes marad önmagához és jellemei hek
önmagukhoz. Cselekvéseik saját énjöknek leg-

hivebb visszatükrözöi. Baradlayné meg nem
állhatott azon az utón, melyre lépett, midn
férje végakaratának ellenkezjét fogadta meg.

Hogy ezt megtette, láttuk, valamint azt is,

hogy semmi olyast nem követ el, a mi ter-

mészetes utón megfejthet ne lett volna.

Hogy tettével a sorsot önmaga hivta fel

iriaga ellen, azt legjobban bizonyltja csapá-

sainak néma önmegadással való trése. Az

ellen ember nem tehet. A legfbb hatalom-

mal való szembeszállás már nem kelt ben-

nünk rokonszenvet, nem indit szánalomra, a

véghetetlen nagy s a véghetetlen kicsinynek

egymás ellen való harcza ugyan mire indít-

hatna egyébre, ha nem nevetésre. Ezt a ha-

tárt pedig Jókai nem lépi át soha.

Lebée Lászlóné cselekvése ott kezddik,

midn férjének iránta meghidegiilt szerelmét

visszaszerezni igyekszik. Kezdetben imádko-

zik, bjtöl, fogadást tesz, búcsúra jár, majd

a kuruzsláshoz folyamodik, a mi együtt jár

a vallási rajongással, majd a gyónásban ke-

res vigaszt, és végre önfeláldozással akarja

megnyerni szerelmét annak, ki öt talán soha

sem szerette. A kiállott szenvedések csak a

hitvesi szerelem iskolája. Midn pedig min-

den önfeláldozó szerelme mellett sem nyer-

hette meg a férjeét — lemond arról. Rá
nézve más hátra nem marad. A kor más

ment eszközt nem adott kezébe.

Ilyenek Ilmerinen Zeneida és Ocskay

Lászlóné. A miért küzdeni elkezdettek, ahoz

hek maradnak legutolsó lehelletökig.

Mennyit kellett Ocskay Lászlónénak el

trni férjéért, s megbocsátott szerelme neki

mindent, még a htlenséget is. Akkor lett

volna természetellenes, ha bátyja meggyil-

kolását is megbocsátotta volna. Nem nevez

het, nem jellemezhet hiba.

Ha a bennünk uralomra kapott szenve-

dély sugallta tettekben lehet következetes-
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séget keresnünk, akkor Idalia tetteiben is

lehet. S a mint valójában nem lehetséges ez,

úgy Idaliával szemben elég az, ha tettei

szenvedélyeibl megmagyarázhatók. Az rült-

séggel határos szerelem, féltékenységgel s a

vélt megcsalatás után boszuval egyesülve,

jóra sohasem vezet. A boszu pedig az esz-

közökben nem válogatós, csakhogy czélját

érhesse.

Es ha még több oldalról venném a be-

mutatott jellemeket vizsgálódás alá, ha talán

minden legkisebb tetteiket rendre bonczol-

gatnám, kimutatva a fokozatos haladást, fej-

ldést a kevésbé lényegesben is, mindeniknél

okoskodva a lielyesség, a következetesség

felett, csak ez eredményre jutnánk.

IRODALOM ÉS MVÉSZET.
A Petó'fi-társaság január 6-an tartja me^ évi

közgylését. Tárgyai : megnyitó beszéd, .Jókai Mór

elnöktl; titkári jelentés, Ábrányi Emiltl; «Az érdem»,

szatíra. Torkos Lászlótól; «Petfi és századunk lirája»,

Bodnár Zzigmondtól; «Kun László*, ballada, Tolnay

Lajostól; Elbeszélés, Vértesi Arnoldtól; «Rab asszony*,

költemény, Kiss .Józseftl; «Mikor nem vagyunk ott-

hon*, vig elbeszélés, Balázs Sándortól. Végül elnöki

zárszó.

Huber Károly, a kiváló zenész f. hó 20 án sziv-

szélhüdésben elhunyt. Halálának hírét fájó megilletö-

déssel fogadták a fváros mvészi körei. Huber Ká-
roly a nemzeti zeneakadémiának tanára, a nemzeti

zenedének s a inagyar országos dalárszövetségnek

karnagya volt. Életrajzából közöljük a következ
adatokat: Született 1828. julius 1-én Varjason. Temes-
megyében. 1844-ben, mint képzett zenész Budapestre
jöti s itt több hangversenyt adott. Ekkor a nemzeti
színházhoz szerztették els hegedsnek. Hogy a bécsi

mvészkörökkel megismerkedjék, 1851-ben Bécsbe
ment hangversenyezni. Ott is annyira tetszett, bog)’

a bécsi udv. operaszínház szerzdtette magániátszö-

nak. De Bécsben nem sokáig maradhatott. Többszö-
rös hívásoknak engedje, 1852-ben visszatért a magyar
fvárosban s elfoglalta állását a nemz. színháznál.

1856 bán félévi szabadságot kapva a Doppler test-

vérekkel beutazta Németországot és Angliát. Kül-

földrl visszatérve, Huber a zeneszerzést komolyab
bán kezdte kultiválni. Megírta els operáját («Szé-

kely leány* eredeti vig dalm), mely 1859-ben került

színre elször a nemzeti színházban. Hollósyné éne-

kelte a czimszerepet. A dalmíí tetszett, de egy év

múlva letnt a msorról. Megírta az els magyar he-

gedüiskolát. A zenei ízlés fejlesztése czéljából quartett-

társaságot szerzett s quartett-estélyeket adóit Ö volt

az els, ki Budapesten Volkmann Róbert négyeseit

megismertette
;
késbb irta a «Vig czimborák* czimü

operettet, mely 1862-ben került színre a nemzeti szín-

padon. Ö volt az úttör, ki minden ellenszenv daczára

msorra tzette Wagner «Lohengrin»-jét. A népszínház

megnyitása alkalmából irta «Király csókja* czimü egy
felvonás OS operettjét.

Szerkeszt : Ábrányi Emil. - Kiadó : Algner Eajos.

A „K0SZ0RU“ t. elfizetihez!

A « Koszorúi nehány nap mnlva nyolczadik évfolyamába lép.

Küzdelmek évei voltak az elmúltak s küzdelmek évei lesznek a jövendk.
Lap, mely leplezetlenül Írja meg az igazat mindenrl, mindenkirl s nem

uralkodó áramlatokat szolgál, hanem inkább szépirodalmi ellenzéket képez

azokkal szemben, kik pénz és befolyás fölött rendelkeznek, csak küzdve
állhat fönn.

Feladatainkkal tisztában vagyunk.
Nem panasz, nem kishitség, hanem a további küzdésre való elszántság

él bennünk.
Ernk, képességünk és kitartásunk mérvei szerint mködni akarunk a

magyar szépirodalom érdekében.

Mködésünk teljes függetlensége biztosítva van. Biztosítja ezt az Önök
jóakaró és lelkes pártfogása, melynek eddigi támogatását hálásan éreztük s

mely — reméljük — továbbra is lehetvé fogja tenni a « Koszorúi meg-
jelenését.

A lap kiadására 1886. január 1-tól kezdve Székely Aladár ur vállalkozott.

A lap alakja uj évtl kezdve valamivel nagyobb lesz, de elfizetési fel-

tételei nem változnak.

Kérjük a (cKoszoru)) t. elfizetit, hogy az elfizetési összegeket

hely Almidr hhíflóhieítUilába (Badayest, VII. I)ob-ntez(( 14.)
— legczélszeriibben postautalványnyal — idejekorán beküldeni szíveskedjenek.

Ábrányi Emil,
a. <.<Koszorny> szerhesztÖje..

Pallas részvénytársaság nyomdája.
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